Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 17 april 2018 om 10.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.
(BUR)
(TK)
(RV
(KK)
(JV)

Afwezig:
Wethouder J. Andriesse

(JA)

0 = Algemeen/BMO
1 = Bedrijfsvoering
2 = Dienstverlening en Beleid
3 = Bureau/IVR
7 = Geheime stukken

Burgerparticipatie
1 = Informeren
2 = Raadplegen
3 = Adviseren
4 = Coproduceren
5 = Zelf beslissen

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 10 april
2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld.

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

1.1

Bedrijfsvoering

–

–

1.2

Bedrijfsvoering

23772 JA

–

– Open dag Brandweer
Neerijnen-Oost 5 mei

– burgemeester De Vries

– Afscheid Jan Jacob van
Dijk 29 mei

– wethouder Verwoert en
wethouder Kool

– Publieksdag Heesseltsche
Uiterwaarden 22 sept.

– wethouder Kool

– Afscheid Rob Benschop
en Herman Gerrtisen Gem.
Neder-Betuwe 25 apr.
Opheusden

– college is verhinderd

2e en 3e begrotingswijziging 2e en 3e begrotingswijziging 2018
2018 Provincie Gelderland Provincie Gelderland

Kennis nemen van het schrijven
van de Provincie Gelderland

Regionaal Archief:
jaarstukken 2017 en
begroting 2019

1. De raad voor te stellen geen
1. akkoord
zienswijze kenbaar te maken naar
aanleiding van de jaarstukken 2017
van het Regionaal Archief
Rivierenland.

Het regionaal Archief Rivierenland
(RAR) heeft de jaarrekening 2017
en de begroting 2019 aan de raad
toegezonden. De raad heeft
gelegenheid tot het indienen van

vka

–
–

zienswijzen op deze stukken. In
dit advies wordt hier een voorstel
voor gedaan.

1.3

Bedrijfsvoering

23707 BUR

Jaarstukken 2017 en
begroting 2019 Regio
Rivierenland

2. De raad voor te stellen geen
zienswijze kenbaar te maken naar
aanleiding van de begroting 2019
van het Regionaal Archief
Rivierenland.

2. akkoord

De Regio Rivierenland heeft de
jaarstukken 2017 en de begroting
2019 ingediend. De raad wordt
daarmee in de gelegenheid
gesteld zienswijzen ten aanzien
van beide stukken in te dienen.
Voor de jaarstukken 2017 wordt
de raad geadviseerd geen
zienswijze in te dienen; voor de
begroting 2019 wordt wel een
zienswijze geadviseerd.

1. De jaarrekening 2017 en de
1. akkoord
begroting 2019 van de Regio
Rivierenland voor te leggen aan de
Raad door middel van bijgevoegd
raadsvoorstel.

Bij de vaststelling tarieven
pleegzorg voor de inkoop 2018 is
het dagtarief pleegzorg
vastgesteld op € 38,- en voor
kinderen met een beperking €
40,50. Pleegzorgaanbieders
hebben gemeenten gevraagd om
een onderbouwing van het
dagtarief pleegzorg. Uit
onderzoek is gebleken dat het
tarief is gebaseerd op
veronderstellingen die niet geheel
juist
bleken te zijn. Om deze reden
wordt het dagtarief pleegzorg met
terugwerkende kracht tot 1
januari 2018 aangepast.

In te stemmen om het dagtarief
akkoord
pleegzorg met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2018 vast te
stellen op € 39,35 en voor kinderen
met een beperking € 41,85.

–

Het bestreden besluit van 25
akkoord
oktober 2017 (kenmerk vergunning
021489908) met aanvulling van de

1

2.1

Dienstverlening 22536 KK
en beleid

Aanpassing tarief pleegzorgtarieven 2018

2.2

Dienstverlening 23368 TK
en beleid

Beslissing op 2 bezwaarHet college heeft naar aanleiding
schriften op omgevingsver- van twee bezwaarschriften
gunning voor veeroosters in besloten om het besluit van 25

1

2. De raad voor te stellen geen
2. akkoord
zienswijze in te dienen ten aanzien
van de jaarstukken 2017.
3. De raad voor te stellen wel een
zienswijze in te dienen voor de
begroting 2019.

3. akkoord

de Heesseltsche Uiterwaar- oktober 2017 met aanvulling van
den
de motivering in stand te laten.
Het betreft het verlenen van een
omgevingsvergunning voor het
realiseren van veeroosters in de
Heesseltsche uiterwaarden.

motivering in stand te laten.

2.3

Dienstverlening 23343 TK
en beleid

Beslissing op bezwaar
omgevingsvergunning
Molenstraat 24-34 te Varik
(1)

Het college heeft besloten om het
besluit van 3 oktober 2017 voor
het oprichten van 6 tijdelijke
woningen aan de Molenstraat 2434 te Varik in stand te laten en het
bezwaar niet-ontvankelijk te
verklaren.

Het bestreden besluit van 3 oktober akkoord
2018 in stand te laten en
bezwaarde niet-ontvankelijk te
verklaren in zijn bezwaar.

1

2.4

Dienstverlening 23343 TK
en beleid

Beslissing op bezwaar
omgevingsvergunning
Molenstraat 24-34 te Varik
(2)

Het college heeft besloten om het
besluit van 3 oktober 2017 voor
het oprichten van 6 tijdelijke
woningen aan de Molenstraat 2434 te Varik met aanvulling van de
motivering in stand te laten.

Het bestreden besluit van 3 oktober akkoord
2017 met aanvulling van de
motivering in stand te laten.

1

2.5

Dienstverlening 23782 BUR
en beleid

Ensia verantwoording
informatieveiligheid

Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Neerijnen legt over het jaar 2017
verantwoording af over de stand
van zaken op het gebied van
informatiebeveiliging binnen de
gemeentelijke organisatie.
Gemeente Neerijnen heeft de
informatiebeveiliging goed op
orde. De aandachtspunten die uit
de rapportage naar voren komen
worden opgepakt.

1. Kennis te nemen van de
rapportage Ensia
Informatieveiligheid gemeente
Neerijnen.

1. vka

–

2. De rapportage Ensia
Informatieveiligheid gemeente
Neerijnen ter informatie aan te
bieden aan de gemeenteraad.

2. akkoord

3. Akkoord te gaan met de
collegeverklaring Ensia inzake
informatiebeveiliging DigiD en
Suwinet.

3. akkoord, verklaring
ondertekend

2.6

Dienstverlening 23811 TK

AB Avri 19 april 2018

Agenda en advisering AB Avri 19

4. De collegeverklaring Ensia aan
te bieden aan de toezichthouders.

4. akkoord

1. Kennisnemen van de agenda

1. vka

–

en beleid

april 2018.

van het Algemeen Bestuur Avri.
2. Overnemen van de ambtelijke
2. akkoord
adviezen, waarbij extra aandacht
wordt gevraagd voor advies 9.2,
namelijk besluiten aan te sluiten bij
de statiegeldalliantie.

2.7

Dienstverlening 23812 BUR
en Beleid

AB ODR 23 april 2018

Informatienota AB ODR 23 april
2018.

Kennisnemen van de agenda en
advisering m.b.t. het AB van de
ODR op 23 april 2018.

Vka, college is verhinderd

–

2.8

Dienstverlening 23690 KK
en Beleid

Verzoek bijdrage
vervanging AED huis
Ophemert

Vanuit het leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die
de kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/ of
een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren. Het bestuur van Huis
Op Hemert wil voor haar inwoners
graag een nieuwe AED in een
buitenkast op een centrale
toegankelijke plaats in het dorp.
Een AED (automatische externe
defibrillator) is een draagbaar
apparaat dat het hartritme weer
kan herstellen bij een
hartstilstand. In het dorp is een
groep vrijwilligers die een training
gaat volgen om het apparaat te
kunnen bedienen, en zo in staat
kan zijn het verschil te maken in
de eerste minuten na een
hartstilstand. Het bestuur ontvangt
een bijdrage.

In te stemmen met een bijdrage
akkoord
van € 3.750,- uit het
leefbaarheidsfonds om in
Ophemert een AED met buitenkast
te plaatsen, en opleidingen tot
burgerhulpverleners te faciliteren
en voor servicekosten.

2.9

Dienstverlening 23735 KK
en Beleid

Verzoek bijdrage plaatsen
AED bij dorpshuis
Toevershof Varik

Vanuit het leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die
de kwaliteit van wonen en leven

In te stemmen met een bijdrage
Akkoord. Wel contact leggen met 1
van € 3.750,- uit het
initiatiefnemers omdat bij een
leefbaarheidsfonds om in Varik een bedrijf tegenover Toevershof een

1

versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/ of
een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren. In het dorp Varik
willen inwoners graag een AED in
een buitenkast op een centrale
toegankelijke plaats in het dorp.
Een AED (automatische externe
defibrillator) is een draagbaar
apparaat dat het hartritme weer
kan herstellen bij een
hartstilstand. In het dorp is een
groep vrijwilligers die een training
gaat volgen om het apparaat te
kunnen bedienen, en zo in staat
kan zijn het verschil te maken in
de eerste minuten na een
hartstilstand. Het dorp Varik
ontvangt een bijdrage.

AED met buitenkast te plaatsen, en AED beschikbaar is voor
opleidingen tot burgerhulpverleners algemeen gebruik.
te faciliteren en voor servicekosten.

Vanuit het leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die
de kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/ of
een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren. De initiatiefnemers,
werkgroep leefbaarheid Heesselt
willen een dorpsbarbecue
organiseren als vertrekpunt voor
het organiseren van nieuwe
activiteiten. De initiatiefnemers
ontvangen een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds.

In te stemmen met een bijdrage
van € 800,- uit het
leefbaarheidsfonds voor het
organiseren van een
dorpsbarbecue.

akkoord

1

Kennis nemen van het Plan van

Wethouder Verwoert doet niet

–

2.10 Dienstverlening 23755 KK
en Beleid

Verzoek bijdrage
organiseren BBQ t.b.v. alle
bewoners van Heesselt

2.11 Dienstverlening 22953 KK

Plan van aanpak DPC Varik Plan van aanpak DPC Varik

en Beleid

Aanpak diensten- en
productencentrum (DPC) Varik.

mee aan discussie en
besluitvorming.
Vka. Resterende bedrag van
€ 20.000 gefaseerd beschikbaar
stellen middels concrete
deelaanvragen en een goede
financiële verantwoording van de
besteding. Op voorhand kan het
gevraagde deelbedrag voor
fysieke maatregelen beschikbaar
worden gesteld.

2.12 Dienstverlening 23669 KK
en Beleid

2.13 Dienstverlening 23100 TK
en Beleid

Verzoek voor bijdrage
oprichten duurzaamheidscoöperatie

Vanuit het leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die
de kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/ of
een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren. De initiatiefnemers
willen een duurzaamheidscoöperatie oprichten met als
eerste initiatief een postcoderoos
project. De coöperatie heeft als
een van de doelstellingen het
stimuleren van het onderlinge
contact. De eventuele
opbrengsten van duurzaamheidsprojecten kunnen ten goede
komen aan de leefbaarheid in de
kernen. De initiatiefnemers
ontvangen een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds.

Principeverzoek Katijfweg 1 Het college werkt onder
Tuil
voorwaarden mee aan de
uitbreiding van de camping aan de
Katijfweg 1 te Tuil met daarbij
ruimere, maar aan de camping

1. In te stemmen met een bijdrage
van € 5.000,- uit het
leefbaarheidsfonds voor de
oprichting van een
duurzaamheidscoöperatie.

1. akkoord

2. In te stemmen met de
verrekening van de eerder
toegekende € 5.000,- voor de
begeleiding greencrowd voor dit
initiatief, waardoor dit bedrag niet
meer revolverend is.

2. akkoord

1. Indien er een verzoek komt voor
een bestemmingsplan procedure
waarmee de camping aan de
Katijfweg 1 te Tuil uitgebreid kan
worden met 20 plaatsen naar

1. akkoord

1

1

ondergeschikte, mogelijkheden
voor horeca.

maximaal 45 plaatsen + 10
trekkershutten hieraan onder, de in
het advies genoemde
voorwaarden, meewerken
2. De bij de camping behorende
2. akkoord
natuurcompensatie en gebouw,
voor zover in gebruik voor de
camping, opnemen binnen een
nieuwe bestemming Recreatie met
een aanduiding nevengeschikte
Horeca waarbij het volgende
gebruik (tot maximaal 436 m2) is
toegestaan:
1. sanitaire ruimten tot
maximaal 97 m2,
2. recreatiezaal keuken e.d.
tot maximaal 308 m2 voor
horeca als nevenactiviteit
bij de camping waarvan het
gebruik voor bijeenkomsten
en feesten beperkt wordt
voor maximaal 150
bezoekers en de
activiteiten geen overlast
voor de omgeving mogen
opleveren,
3. Opslag e.d. tot maximaal
32 m2,
4. Terras t.b.v. de camping en
recreatieve passanten tot
maximaal 100m2,
5. Parkeerplaatsen afgestemd
op het gebruik binnen best.
recreatie.
3. De openingsperiode voor de
3. akkoord
camping vastleggen op de periode
van 15 maart tot en met 31 oktober.
4. In het bestemmingsplan de

4. akkoord

mogelijkheid bieden om, eventueel
met een vergunning (vergelijkbaar
met een evenementen vergunning),
toe te staan dat er een klein
gedeelte van de camping buiten het
seizoen voor een beperkte periode
(vijf dagen) gebruikt mag worden
onder de in het advies genoemde
voorwaarden.
5. Het huisvesten van arbeiders
5. akkoord
tijdens de sluitingsperiode niet
toestaan. Het bestemmingsplan
dient (iedere vorm van)
permanente bewoning uit te sluiten,
uitsluitend recreatieve functies zijn
toegestaan.

2.14 Dienstverlening 3440
en Beleid

JA

Voetveer VarikHeerewaarden

Verslag seizoen 2017, exploitatie
2017 en begroting 2018.

6. Eventuele nieuwbouw mag het
totaal bebouwd oppervlak van het
huidige bedrijf niet vergroten.
Eventuele bouw- of
omgevingsvergunningen die de
uitbreiding van de bebouwing
mogelijk maken dienen vooraf
onherroepelijk buiten werking te
zijn.

6. akkoord

7. Als voorwaarde aan deze
medewerking vastleggen
(anterieur) dat wijzigingen in het
gebruik van de camping ten alle
tijden vooraf besproken en
geregeld worden. Tegen
geconstateerd illegaal gebruik
anders direct handhavend
opgetreden.

7. akkoord

Kennis nemen van het verslag en
vka
de exploitatie over seizoen 2017 en

–

de begroting 2018.
2.15 Dienstverlening 24420 KK
en Beleid

Memo PFO Jeugd/Wmo 19
april 2018

Memo PFO WMO/Jeugd d.d. 19
april 2018

Kennisnemen van het memo.

vka

–

3.1

Advies algemeen bestuur
Veiligheidsregio GelderlandZuid en Districtelijk
Veiligheids Overleg d.d. 19
april 2018

Advies algemeen bestuur
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
en Districtelijk Veiligheids Overleg
d.d. 19 april 2018.

Kennis nemen van advies
algemeen bestuur Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid en Districtelijk
Veiligheids Overleg d.d. 19 april
2018.

Vka.
Neerijnen (West Betuwe) stemt
niet in met het
brandweerzorgplan.

–

Bureau/IVR

23525 BUR

