Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 17 januari 2017 om 9.30 uur tijdens de heisessie in Vught.
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder J. Krook
Loco-secretaris J. Vonk

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

Afwezig:
Secretaris P.W. Wanrooij

(PW)

0 = Algemeen/BMO
1 = Bedrijfsvoering
2 = Dienstverlening en Beleid
3 = Bureau/IVR
7 = Vertrouwelijke 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
januari 2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld. Secretaris afwezig,
loco-secretaris was aanwezig

-

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

1.Masterclass / programmareeks van 13 januari tot 21
april Universiteit A'dam.
2.RCT Netwerkbijeenkomst
“Smart Industry” op donderdag 16 februari in Ewijk.
3.Receptie 40-jarig bestaan
buurtvereniging Zennewijnen op vrijdag 17 februari.
4. Werkconferentie
radicalisering en
polarisering op 12 april om
12 uur in Arnhem.

1. vka
2. vka

3. college verhinderd, felicitaties
sturen en aanbieden andere
bijeenkomst bij te wonen
4. burgemeester De Vries

0.3

Secretaris

–

–

Brief Rode Koffietafel.

De colleges van B&W van de
GNL-gemeenten ontvingen op 8
januari jl. bijgevoegde brief. Deze
brief is in de stuurgroep GNL van
maandag 9 januari jl. aan de orde
geweest. De stuurgroep heeft
namens u een conceptreactie
opgesteld voor de beantwoording
van de brief van 'De Rode
Koffietafel'. De stuurgroep geeft u
in overweging een gezamenlijke
reactie uit te laten gaan en een
afschrift daarvan aan de
afzonderlijke raden toe te sturen.

Verzoek om in te stemmen met de
gezamenlijke reactie.

Akkoord

-

1.1

Bedrijfsvoering

22223 RV

Toezegging uit Oordeelsvormende Raad van
15/12/16.

Tijdens de Oordeelsvormende
Raad van 15/12/16 is gevraagd
om in de Verordening Financieel
beheer en beleid een deadline op
te nemen voor de behandeling
van de desbetreffende rapportage.

Kennis nemen van het onderzoek
naar het opnemen van deadline
voor de behandeling van de
desbetreffende rapportage.

Aanpassen en mailen naar
collegeleden voor akkoord.

-

2.1

Dienstverlening 21710 TK
en Beleid

Vaststelling wijzigingsplan
Enggraaf 27a Haaften

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten het
'wijzigingsplan Enggraaf 27a
Haaften', ongewijzigd vast te
stellen.

2.2

Dienstverlening 20502 TK
en Beleid

Vaststelling wijzigingsplan
'Steenweg 70 – Zandweg
52 Waardenburg'.

Het ontwerpwijzigingsplan 'Steenweg 70, Zandweg 52' te Waardenburg wordt ongewijzigd
vastgesteld.

2.3

Dienstverlening 21403 TK
en Beleid

Woonagenda.

Met de regio werkt de gemeente
Neerijnen samen aan de
opstelling van een Regionale
Woonagenda en het Regionale
Woningbouwprogramma. We
Willen die formeel aan de
provincie aanbieden. Daarvoor is
het nodig dat alle gemeenten die
stukken eerst vaststellen. In de

1. Het 'wijzigingsplan
1. akkoord
Enggraaf 27a Haaften'
ongewijzigd vast te stellen.
2. Conform artikel 6.12, lid 2 2. akkoord
Wro geen exploitatieplan
vast te stellen.
Het ontwerp wijzigingsplan 'Steenweg 70, Zandsteeg 52' te
Waardenburg ongewijzigd vast te
stellen.
1. De regionale Woonagenda
vast te stellen.
2. De Regionale
Woningbouwprogrammerin
g vast te stellen.
3. De ondertekening van deze
stukken te mandateren aan
de wethouder Wonen.
4. Bijgevoegde informatienota

2

akkoord

1

1. akkoord met aandacht voor
contacten/informeren PS

1

2. akkoord
3. akkoord

woonagenda geeft de regio de
belangrijkste regionale thema's op
het gebied van wonen aan. Met de
regionale woonagenda laten de
regiogemeenten zien dat zij
serieus samen willen werken aan
de diverse vraagstukken met een
gemeente-grens overschrijdend
karakter. Een belangrijk onderdeel
van de woonagenda is regionale
woningbouwprogrammering. De
regionale
woningbouwprogrammering
beschrijft hoe we in de regio met
het aantal te bouwen woningen
om gaan.
2.4

Dienstverlening 19316 KK
en Beleid

Inzet Ambulant Jongerenwerker.

In het afgelopen jaar hebben ons
signalen van jeugdoverlast
bereikt. Het tolerantieniveau van
inwoners ten aanzien van jeugd is
in sommige wijken erg laag.
Jongeren geven aan een plek te
missen waar ze kunnen samenkomen. Echter in onze kernen zijn
er geen jongeren ontmoetingsplekken. Een jongerenwerker
biedt professionele hulp en
ondersteuning op een breed
terrein.
We willen in 2017 met de inzet
van het ambulant jongerenwerk de
jeugd(groepen) in kaart brengen
en monitoren. De jongerenwerker
gaat als eerste aanspreekpunt
fungeren voor jongeren met
hulpvragen en deze begeleiden
naar de juiste organisaties.
De jongerenwerker participeert in
het sociaal team zodat er meer
inzicht komt in de leefwereld van

ter kennisname aan de
raad te sturen.

4. akkoord

1. Instemmen met inzet
1. akkoord
ambulant jongerenwerk.
2. Middels de verzoeken om 2. akkoord
budgetoverheveling wordt
bij de jaarrekening 2016
voorgesteld het restant van
€ 10.000 over te hevelen.
Vooruitlopend hierop willen
we in januari starten met de
inzet van de
jongerenwerker.

1

jongeren. De jongerenwerker krijgt
een rol in het activeren, motiveren
en ondersteunen bij het ontwikkelen van vrijetijdsactiviteiten.
2.5

Dienstverlening –
en Beleid

TK

Vergadering Bestuurlijke
Begeleidingsgroep dijkversterking Gorinchem-Waardenburg op maandag 23
januari om 15 uur in Tiel.

Agenda Bestuurlijke Begeleidings- Kennis nemen van de agenda.
groep GoWa.

Vka, ambtelijk voorbereiden

-

