Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Maandag 17 juli 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder J. Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

0 = Algemeen/BMO

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

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

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

Afwezig:
Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 11 juli
2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

0.3

Secretaris

VNG bestuurdersdag en
buitengewone ALV
Vrijdag 1 december 2017.

– Inplannen in agenda’s
collegeleden. Deelname is
afhankelijk van het programma.

Gelderse waterdag 6
september 2017 van 12:00
– 17:00 uur in de
theaterkerk te Bemmel.

– burgemeester De Vries en
wethouder Kool.

Ledenraadpleging CAO
gemeenten 1 mei 2017 – 1
januari 2019.

Dit is een ledenraadpleging over
Eventueel reacties van de
het principeakkoord Cao
gemeente doorgeven via een
Gemeenten 1 mei 2017 – 1
reactieformulier.
januari 2019.
De ledenraadpleging loopt tot en
met 27 september as. Het bestuur
van de VNG bespreekt op 5
oktober aanstaande de uitslag van
de ledenraadpleging en besluit
dan of de VNG het akkoord

College kan instemmen met het
principeakkoord.

BP

bekrachtigt en de cao definitief
wordt.
17936 BGM 13e wijziging van de
CAR/UWO.

1.1

Bedrijfsvoering

2.1

Dienstverlening 23060/ KK
en Beleid
23102

De gemeente Neerijnen volgt de
rechtspositieregeling CAR/UWO
van de VNG voor de sector
gemeenten. Alle wijzigingen
daarin moeten dan onverkort
worden overgenomen. Er is een
wijziging bekend gemaakt over
flexibel werken en de verwerking
van de Wet werken na de AOW
gerechtigde leeftijd. Deze
wijzigingen worden in de lokale
rechtspositieregeling verwerkt en
vastgesteld door het college van
burgemeester en wethouders.

Project Fit en Vitaaltesten in Het voorstel is om fit- en
Neerijnen.
vitaaltesten te organiseren in
Neerijnen voor inwoners vanaf 70
jaar in het kader van preventief
beleid. Inwoners worden door
middel van Fit en Vitaaltesten
gescreend op de aanwezigheid
van factoren die een verhoogd
valrisico impliceren (0-meting)
impliceren. Daaropvolgend wordt
er ingezet op het activeren van
inwoners die baat hebben bij meer
bewegen met behulp van sporten beweegaanbod. Elke inwoner
krijgt een advies op maat,
afhankelijk van testresultaten en
persoonlijke voorkeuren.
Het project wordt in oktober van
dit jaar tijdens de week van de
valpreventie uitgevoerd in
samenwerking met de GGD,
Welzijn Neerijnen, 1e-lijns
professionals en vrijwilligers.

Voorgesteld wordt om de 13e
wijziging van de
rechtspositieregeling CAR.UWO
gemeente Neerijnen
overeenkomstig vast te stellen.

akkoord

1. In te stemmen met het
projectplan Fit en Vitaaltesten in
Neerijnen.

1. akkoord

2. In te stemmen met een bijdrage
te leveren aan de financiering van
de Fit en Vitaaltesten met een
bedrag van 5.000,00 euro vanuit
het Ouderenbeleid.
(6610470/438019).

2. akkoord

Graag aandacht voor
benaderen/aantrekken van
beoogde doelgroep.

2.2

2.3

2.4

Dienstverlening 22386/ JA
en Beleid
22885

Dienstverlening 21187/ TK
en Beleid
22768

Dienstverlening 22647/ TK
en Beleid
22500

Convenant Voor- en
Gemeente Neerijnen heeft met de
Vroegschoolse Educatie
schoolbesturen, peuterspeelzalen,
(VVE) gemeente Neerijnen. consultatiebureau, kinderopvang
en bibliotheek in een convenant
afspraken gemaakt over de
uitvoering van de voor- en
vroegschoolse educatie (VVE) in
de gemeente Neerijnen.
Voorgesteld wordt om met het
convenant in te stemmen en vast
te stellen.

1. In te stemmen met het
1. akkoord
Convenant Voor- en Vroegschoolse
Educatie gemeente Neerijnen.

3. Wethouder J. Andriesse te
mandateren om het convenant
namens het college te
ondertekenen.

3. college mandateert wethouder
Andriesse het convenant namens
het college te ondertekenen.

Ontwerp bestemmingsplan
Kerkewaard 2016.

Van Uden werkt aan de
ontwikkeling van een nieuw
bestemmingsplan voor
bedrijventerrein Kerkewaard,
welke voorziet in uitbreiding van
haar activiteiten ter plaatse. Het
bestemmingsplan wordt als
ontwerp ter inzage gelegd
gedurende 6 weken. Gedurende
deze periode wordt iedereen in de
gelegenheid gesteld om op het
plan te reageren middels
zienswijzen. Ontvangen
zienswijzen worden vervolgens
(waar mogelijk) verwerkt in het
definitief vast te stellen
bestemmingsplan.

1. In te stemmen met de
opgestelde nota van inspraak.

1. akkoord

2. In te stemmen met het
opgestelde ontwerp
bestemmingsplan.

2. akkoord

3. Het ontwerp bestemmingsplan
gedurende 6 weken ter inzage te
leggen voor zienswijzen.

3. akkoord

4. De bijgevoegde anterieure
overeenkomst en
planschadeovereenkomst te
ondertekenen.

4. akkoord

Het college is in principe bereid
om mee te werken aan de aanleg
van een zonnepark langs de Sint
Antoniestraat te Tuil.

Indien er een verzoek komt om het
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen te herzien om een
zonnepark aan de Sint
Antoniestraat te Tuil mogelijk te
maken, hieraan medewerking
verlenen onder de de voorwaarden
dat:
• Deze ontwikkeling als pilot

Akkoord

PV Sint Antoniestraat Tuil.

2. Het convenant ter ondertekening 2. akkoord
voor te leggen aan de betrokken
partijen.

Beleidskader opstellen aan de
hand van uitvoering van deze
pilot.

2

•

•

•
•

2.5

Dienstverlening 23037/ KK
en Beleid
23309

Leefbaarheidsfonds verzoek Vanuit het leefbaarheidsfonds
bijdrage herinrichting ‘t
worden ideeën ondersteund die
Kempke Haaften.
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. Een groep jongeren
en buurtbewoners uit Haaften
hebben zich verenigd in een
werkgroep. Ze worden
ondersteund door
Landschapsbeheer Gelderland en
het jongerenwerk. De werkgroep

laten dienen voor
vergelijkbare initiatieven,
Een beleidskader opstellen
voor de aanleg van
zonneparken (en andere
duurzame energie
installaties) dat ook de
instemming heeft van
Geldermalsen en
Lingewaal (eventueel in
samenspraak met de
initiatiefnemer).
Het aan te leggen
zonnepark in Tuil past
binnen deze
uitgangspunten
Het zonnepark op een
goede wijze ingepast zal
worden in het landschap,
De aanleg van zonnepark
in Tuil geen schade
aanbrengt aan de
Cultuurhistorische/natuurw
aarden van dit gebied,

In te stemmen met het beschikbaar
stellen van een budget van
10.000,00 euro om een
jeugdontmoetingsplaats in te
richten en sport en spelfaciliteiten
mogelijk te maken.

Akkoord.
– Cofinanciering nader
onderbouwen.
– Primaire doel van ‘t Kempke
blijft waterberging. College
ondersteunt van harte het idee
om ook de belevingswaarde van
‘t Kempke te verhogen.

wil onder andere
jongerenontmoetingsplaats
creëren op ‘t Kempke. De
werkgroep wil zich verder inzetten
voor het vergroten van de
recreatieve mogelijkheden voor
jong en oud. Met een bijdrage uit
het leefbaarheidsfonds kunnen zij
een deel van de plannen tot
uitvoer brengen.
2.6

Dienstverlening 22770/ KK
en Beleid
23316

Verzoek bijdrage
leefbaarheidsfonds
speeltuin Haaften.

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 de
speeltuinvereniging het
Kinderkempke uit Haaften wil op
de plaats waar voorheen de
muziektent stond nieuwe
toestellen plaatsen. De vereniging
heeft naast particuliere giften ook
diverse bedrijven gevonden die
het initiatief ook financieel willen
ondersteunen. De vereniging
ontvangt een een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds.

In te stemmen met het verzoek een akkoord
financiële bijdrage 14.000,00 euro
beschikbaar te stellen uit het
leefbaarheidsfonds voor het
plaatsen van speeltoestellen in de
speeltuin.

2.7

Dienstverlening 4382/2 TK
en Beleid
2770

Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan
Slingerbos.

Het college heeft besloten om het
bestemmingsplan Slingerbos ter
vaststelling aan de raad aan te
bieden.

1. Akkoord te gaan met de nota van 1. akkoord
zienswijzen, die als bijlage is
toegevoegd.
2. De raad voor te stellen het
2. akkoord
bestemmingsplan gewijzigd vast te
stellen, conform bijgevoegde lijst
met wijzigingen.
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2.8

Dienstverlening 4307/2 HV
en Beleid
3397

Voortgangsrapportage
woonwagenlocatie

Met de gemeenteraad is
afgesproken in juli 2017 de
voortgang van dit project te
melden

Deze memo geeft de stand van
zaken weer over de uitvoering van
de verordening staangeld, het
onderzoek naar locaties,
samenwerking met corporaties,
communicatie met hoofdbewoners
en de reactie op de brief van de
Nationale Ombudsman

Memo aanbieden aan
gemeenteraad na kleine tekstuele
aanpassing.

