Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Maandag 16 november 2015 09.30 uur kamer burgemeester gemeentehuis Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder Krook
Loco-secretaris A. Schol
Afwezig:

Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

18369

0.2

Uitnodigingen

Portefeuille

Secretaris

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 9
november 2015 + actielijst

Vaststellen

Akkoord. Punt 0.3 Brief van de
gemeente Buren zal ter informatie
aam de griffie worden gestuurd.

Uitnodiging voor de
Aangeven wie er gebruik maakt van de
jubileumavond 5-jaar Gilde
uitnodiging.
Vakcollege Techniek op 16
november 2015 om 19.00 uur bij
het Gilde Vakcollege Techniek,
Gildenweg 4 te Gorinchem

v.k.a. College is verhinderd

Uitnodiging voor de jaarlijkse
bijeenkomst van het
Glastuinbouwpact
Bommelerwaard & Neerijnen
met als thema “Verbindend
Ondernemen”op dinsdag 24
november van 17.45 uur tot
22.00 uur (inclusief buffet) bij
Champignonkwekerij De
Hopwaag, Zandweg 17 te
Ammerzoden.

Wethouder Kool maakt gebruik van
de uitnodiging

Aangeven wie er gebruik maakt van de
uitnodiging.

BP

Uitnodiging voor de
Aangeven wie er gebruik maakt van de
theatervoorstelling “aan de bak” uitnodiging.
ter gelegenheid van het afscheid
van Lander en het welkom van
Werkzaak. Voorstellingen
vinden plaats op woensdag 25
november in de Poorterij
Zaltbommel, aanvang 19.30 uur
en donderdag 26 november in
theater Agnietenhof te Tiel,
aanvang 19.30 uur.

Wethouder Krook maakt gebruik
van de uitnodiging op woensdag 25
november.

Uitnodiging voor de
Nieuwjaarsreceptie van ProRail
op dinsdag 12 januari 2016 van
16.00 uur tot 19.00 uur in het
Centraal kasteelhuis
Soesterweg 320 te Amersfoort

Aangeven wie er gebruik maakt van de
uitnodiging.

Wethouder Kool maakt gebruik van
de uitnodiging.

Uitnodiging voor het Gelders
debat op 9 december 2015
“Samen zetten we de Veluwe
weer op 1” van 18.00 uur tot
20.00 uur Veluvine te Nunspeet

Aangeven wie er gebruik maakt van de
uitnodiging.

v.k.a. College is verhinderd

Uitnodiging van Het College van Aangeven wie er gebruik maakt van de
Gedeputeerde Staten voor het
uitnodiging.
nieuwjaarsdiner met de (oud)
burgemeesters en (oud)
waarnemend burgemeesters
van de Gelderse gemeenten en
hun eventuele partners op
dinsdag 5 januari 2016 van
16.00-18.00 uur in het Safari
Restaurant van de Koninklijke
Burgers Zoo B.V. Antoon van
Hooffplein 1 Arnhem.

Nieuwjaarsreceptie provincie in
agenda's van collegeleden
opnemen.

Uitnodiging voor bestuurlijke
Aangeven wie er gebruik maakt van de
bijeenkomst watergebonden en uitnodiging.
waterverbonden bedrijvigheid 25

College is verhinderd. Ambtelijke
delegatie vereist. Aan provincie
meedelen dat uitnodiging te laat

november 2015

verstuurd is.

0.3

Secretaris

Burgemeester Agenda jaarlijks overleg
commissie bezwaarschriften en
college d.d. 18 november van
18.00 uur tot 19.00 uur te
Neerijnen en jaarverslag
commissie bezwaarschriften
2014

Kennis van nemen

Akkoord agenda's
Doorgeven aan collegeleden of de
aanvangstijd 17.30 uur of 18.00 uur
is en of gemeentesecretaris
aanwezig is.

2.1

Dienstverlening 20760
en Beleid

Andriesse

Verzoek gebruik subsidie
uitbreiding kleedkamers
dames/meisjesvoetbal

Afwijzen het verzoek van de v.v.
Akkoord
Ophemert d.d. 28 september 2015 om
toekenning van een subsidie groot €
20.000,00 voor aanpassingen op het
Sportpark Kapelhof in Ophemert
verband houdend met de groei van het
meisjes- en damesvoetbal. Het verzoek
past niet binnen de gemeentelijke
beleidskaders (sport-)accommodatiebeleid

2.2

Dienstverlening
en Beleid

Kool

Informatienota Stand van zaken Kennisnemen van de stand van zaken
woningbouwprojecten
m.b.t. tot de “grotere”
woningbouwprojecten.

2.3

Dienstverlening
en Beleid

Burgemeester Informatienota GGD
onderzoeksverslag
leeftijdsgrenzen bij verkoop
alcohol aan 17-jarigen

Kennisnemen van de Informatienota

Vka
Eind november overleg tussen
Burg, wethouder Krook, Avri en
ambtelijke ondersteuning inzake
toezicht en handhaving Drank en
Horecawet.

2.5

Dienstverlening 20783
en Beleid

Kool

Raadsvoorstel aanpassing
begrenzing open gebied
Ammanswal ong. te
Waardenburg

Kennis nemen van het raadsvoorstel.

Raadsvoorstel tekstueel aanpassen
en herziene raadsvoorstel
agenderen voor College van 23
november 2015.

2.6

Dienstverlening 15807
en Beleid

Kool

Reactie op
voortgangsrapportage Avri

1. Kennis nemen van en instemmen met Akkoord
de reactie op de 2e
voortgangsrapportage van Avri;
2. Het budget voor de wegen voor 2016
gelijk houden op € 583.000 en het

Vka
Apart beeldvormende raad waarin
stand van zaken woonprogamma,
wetswijzigingen ed wordt
besproken.

Informeren
belanghebbende: v.v.
Ophemert

planmatig onderhoud voor dat jaar
uitvoeren;
3. Totdat nadere besluitvorming heeft
plaatsgevonden het budget OV voor
2016, begrenzen op € 112.000;
4. In te stemmen met het door Avri
opgezette gladheidmeldsysteem en
tevens instemmen dat het
kostenaandeel voor Neerijnen hierin ad.
€ 7.000 ten laste komt van het
overgedragen budget voor de
gladheidsbestrijding.
5. Het restantbudget uit het WRP
“ombouwen LPR(Luchtpersriool)” uit
2013 ad. € 56.824 beschikbaar stellen
aan Avri om betreffende
werkzaamheden dit jaar (of begin 2016)
af te ronden.
6. In te stemmen met het uitsluiten van
de beeldmaatlatten "hondenpoep in
gazons", alsmede "onkruid in gazons"
en dit bij de eerstvolgende actualisatie
van het Groenbeheerplan formaliseren.

