Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 51
Dinsdag 17 december 2013 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester A.J. van Hedel
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

Advies

Besluit

0.1

Secretaris

14499

B&W besluitenlijst d.d. 10 december
2013

Vaststellen

Akkoord
K. Krook blijft portefeuillehouder
monumenten.

0.2
0.3

Uitnodigingen
BMO

17028

Burgemeester

Subsidie RTV Betuwe

Akkoord

0.4
1.1

Secretaris
Bedrijfsvoering

15015

Burgemeester
Kool

Sociaal Statuut
Klacht familie Albers

1. Om RTV Betuwe een eenmalige
subsidie toe te kennen van € 2.000,00 als
bijdrage in de kosten van de (gedwongen)
verhuizing naar een inrichting van de
nieuwe locatie;
Om de subsidie ten laste te laten komen
van het niet-gebruikte deel van de
reguliere subsidie (€ 350,-) en van het
budget Voorlichting overige kosten
(€ 1.650,-)
Vaststellen van het Sociaal Statuut.
1. Met verwijzing naar uw collegebesluit
van 11 juni 2013, akkoord te gaan met het
bereikte schikkingsresultaat ;
2. Vast te stellen dat het coulancebedrag
van € 3.000,- zal worden betaald onder de

Akkoord
Akkoord

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

16948

Kool

Besluit op bezwaar Plomp en Zonen

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

16063

Kool

Programmaraad Aantrekkelijk

2.3

Ontwikkeling
en Toezicht

17626

Kool

Principeverzoek Geer 11 Ophemert

2.5

Ontwikkeling
en Toezicht

8580

Kool

Haalbaarheidsstudie Kaderstelling 29
oktober 2009

2.6

Ontwikkeling
en Toezicht

8580

Ontwerp Structuurvisie Waalweelde
west

voorwaarden dat de familie Albers
gespecificeerde nota's overlegt van de
herstelwerkzaamheden aan de woning en
de gemeente vrijwaart van verdere
aansprakelijk in deze zaak;
3. De ombudsman overeenkomstig te
informeren.
Het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften over te nemen, te weten
het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren
1. Kennis nemen van de agenda van de
Programmaraad Aantrekkelijk;
Instemmen met de ambtelijke adviezen
over de agendapunten.
Indien er een verzoek komt voor een
ruimtelijke procedure waardoor de
bouwmogelijkheden voor het bedrijf aan de
Geer 11 te Ophemert vergroot worden,
hieraan, onder voorwaarden, meewerken
1. Kennis te nemen van de
haalbaarheidstudie “Haalbaarheid
uitbreiding bedrijventerrein Kerkewaard te
Haaften;
2. In te stemmen met het bijgaande
concept raadsvoorstel, het concept
raadsbesluit en de bijbehorende memo.
1. De Reactienota voorlopig vast te stellen;
2. De ontwerp Structuurvisie WWW
voorlopig vast te stellen;
3. Aanvaarden van de MER
WaalweeldeWest + passende beoordeling
MER;
4.De ontwerp Structuurvisie en de
onderliggende stukken onder voorbehoud
van een gelijkluidend van de vier
gemeenteraden, vrij te geven voor de
verdere procedure ( inspraak en cie.
m.e.r.);

Akkoord
Akkoord

Akkoord

Akkoord

2.7

Ontwikkeling
en Toezicht

16095

Kool

Vergadering AB ODR 18 december
2013

3.1

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el
Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

14860

Krook

Organisatorisch model Regionale
Infrastructuur Werk en Inkomen (RIW)

17340

Krook

Tarieven hulp bij het huishouden in
natura

3.2

5. De portefeuillehouder RO te
mandateren, om de ontwerp Structuurvisie
met onderliggende stukken vast te stellen
bij een gelijkluidend besluit van de vier
gemeenteraden van de WaalWeeldeWest
gemeenten;
6. In te stemmen met het concept
raadsvoorstel, het concept raadsbesluit en
de oplegnotitie, zoals opgenomen in de
bijlagen.
1. Kennis te nemen van de agenda van het
Algemeen bestuur Omgevingsdienst
Rivierenland
2. In te stemmen met de ambtelijke
adviezen over de agendapunten.
Het bijgaand concept-raadsvoorstel over
de vorming van één organisatie voor werk
& inkomen in Rivierenland op basis van het
uitgewerkte “Organisatorisch
1. Het uurtarief voor inkoop Hulp bij het
Huishouden, als bedoeld in artikel 8.1
Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden en opgenomen in Bijlage 1
daarvan, wegens indexering per 01-012014 vast te stellen op
•
€ 20,54 per uur voor Hulp bij het
huishouden niveau 1
•
€ 25,40 per uur voor Hulp bij het
huishouden niveau 2;
2. Het uurtarief voor inkoop van Hulp bij
het Huishouden via een
Persoonsgebonden budget per 01-012014 vast te stellen
•
€ 15,40 per uur voor Hulp bij het
huishouden niveau 1
•
€ 19,10 per uur voor Hulp bij het
huishouden niveau 2;

Akkoord

Akkoord

Akkoord

3.3

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

16797

Benoeming hoofd/centraal
stembureau, aanwijzing diverse
stembureaus en bemensing
stembureaus

3.4

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

14886

Verwoert

Huisvestingsprogramma onderwijs
2014

3.5

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

17025

Krook

Dienstverleningsovereenkomst Werk,
Inkomen en Zorg (-voorzieningen)

zijnde 75% van het onder 1 van dit besluit
bedoeld tarief, zulks in overeenstemming
met artikel 7.3 van het Besluit individuele
voorzieningen gemeente Neerijn
1. Een hoofd/centraal stembureau in te
stellen voor vier kalenderjaren (2014 tot en
met 2017)
2. De diverse stembureaus aan te wijzen,
voor zowel de gemeenteraadsverkiezingen
als voor de verkiezingen van het Europees
parlement.
3. Een besluit te nemen omtrent de
bemensing van de stembureaus, voor
zowel de gemeenteraadsverkiezingen als
voor de verkiezingen van het Europees
parlement.
1. Programma en Overzicht
Onderwijshuisvesting 2014 gemeente
Neerijnen vast te stellen;
De kosten voor uitvoering van het
Programma onderwijshuisvesting 2014 te
dekken ten laste van het Integraal
Huisvestingsplan 2013-2022.
1. Instemmen met de inhoud van de
Dienstverleningsovereenkomst Werk,
Inkomen en Zorg (-voorzieningen)
behoudens de “extra”stijging van kosten
verband houdend met intensivering
reïntegratie;
2. Wethouder Krook met mandaat vanuit
het college voor het eind van dit jaar in
gesprek te laten gaan met het college van
Tiel over de extra verhoging van de kosten
verband houdend met de intensivering van
reïntegratie;
3. Wanneer voor 1 januari 2014 geen
gesprek kan plaatsvinden, de reactie in de
brief zoals bijgevoegd voor 24 december
2013 versturen aan het college van Tiel.

Akkoord

Akkoord

Akkoord

5.1

Bureau IVR

14665

Burgemeester

Bibob en RIEC

1. De bijgevoegde Bibob beleidsregel
Neerijnen 2013 vast te stellen;
2. Het convenant met het regionaal
Informatie en Expertisebureau (RIEC) per
1 januari 2014 op te zeggen.

Akkoord

