Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 18 april 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

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 11 april
2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

2.1

Dienstverlening 22420 KK
en Beleid

–

1. Nieuwsbrief collegereeksen / bijeenkomsten
kring Andragologie.

1. vka

2. Afscheid Frans Willems
van VNG Gelderland op
maandag 8 mei 16.00 uur in
Nijmegen.

2. vka

3. Week van het Respect
van 6-12 november 2017.

3. burgemeester De Vries en
wethouder Andriesse

4. Vooraankondiging PJG
Krachttoer 19 mei.

4. vka

Portefeuillehoudersoverleg
Wmo/Jeugd op 20 april.

Advisering.

Kennis nemen van de advisering.

vka

–

2.2

Dienstverlening 21836 TK
en Beleid

Ontwerpbestemmingsplan
Paasweg 13 Varik.

Het ontwerp bestemmingsplan
Buitengebied Neerijnen, wijziging
Paasweg 13 te Varik wordt in
procedure gebracht om de
bestemming agrarisch te wijzigen
naar wonen.

2.3

Dienstverlening 22563 BUR
en Beleid

Maatregelen gevaarlijke
hond.

–

Het ontwerp bestemmingsplan
akkoord
Buitengebied Neerijnen wijziging
Paasweg 13 Varik in procedure te
brengen nadat de initiatiefnemer de
planschadeovereenkomst, zoals bij
dit advies gevoegd, ondertekend
heeft en de leges volledig betaald
zijn.
1. In afwijking van het advies
van de commissie van
bezwaarschriften het
bezwaarschrift ongegrond
te verklaren en het
bestreden besluit in stand
te laten.

1. akkoord

2

1

2. In te stemmen met het
2. akkoord
handhaven van de
opgelegde maatregelen
(aanlijn- en muilkorfgebod).
3. In te stemmen met het
versturen van de brief en
de daarin opgenomen
nadere motivering.

3. akkoord

2.4

Dienstverlening 22683 TK
en Beleid

Uitspraak beroep
omgevingsvergunning
Esterweg 40 te Est.

Uitspraak rechtbank Gelderland.

Kennis te nemen van de uitspraak vka
in beroep van de
omgevingsvergunning Esterweg 40
te Est.

–

2.5

Dienstverlening 20642 TK
en Beleid

Recreatiewoning
Bommelsestraat 96
Ophemert

Verwerking in Veegplan.

Kennis te nemen van de
vka
verwerking van het perceel
Bommelsestraat 96 te Ophemert in
het bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen, Veegplan 2017.

–

2.6

Dienstverlening 21167 BUR
en Beleid

Raadsvoorstel: Jaarstukken
2016 en Programmabegroting 2018 Omgevingsdienst Rivierenland.

De Omgevingsdienst Rivierenland
heeft de jaarstukken 2016 en de
programmabegroting 2018 aan te
raad toegezonden en geven
gelegenheid een zienswijze over
deze stukken in te dienen.
De raad is van mening dat het
volledige positieve saldo 2016 aan
de deelnemende gemeenten
uitgekeerd moet worden en dat er
geen reden is om een deel
(€ 89.000,-) aan de
weerstandscapaciteit toe te
voegen. Met betrekking tot de
programmabegroting 2018 wordt
geen zienswijze ingediend.

2.7

2.8

Dienstverlening 22665 BUR
en Beleid

Dienstverlening 22747 RV
en Beleid

Raadsvoorstel: Zienswijze
jaarstukken 2016 en
programmabegroting 2018
Regio Rivierenland.

Arhi-toezicht.

Regio Rivierenland heeft de
jaarstukken 2016 en de
programmabegroting 2018 aan de
raad toegezonden en geven
gelegenheid een zienswijze over
deze stukken in te dienen. De
raad is van mening dat het
volledige positieve saldo 2016 aan
de deelnemende gemeenten
uitgekeerd moet worden en dat er
geen reden is om een deel (€
62.000,-) te reserveren. Met
betrekking tot de
programmabegroting 2018 wordt
geen zienswijze ingediend.

1. De raad voor te stellen inzake de 1. akkoord
jaarstukken 2016 aan het dagelijks
bestuur van Omgevingsdienst
Rivierenland de zienswijze kenbaar
te maken dat het volledige positieve saldo 2016 ad. € 429.043,aan de deelnemende gemeenten
uitgekeerd dient te worden.

–

2. De raad voor te stellen inzake de 2. akkoord
programmabegroting 2018 aan het
dagelijks bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland geen zienswijze
kenbaar te maken.

1. De raad voor te stellen inzake de 1. akkoord
jaarstukken 2016 aan het dagelijks
bestuur van Regio Rivierenland de
zienswijze kenbaar te maken dat
het volledige positieve saldo 2016
ad. € 107.000,- aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd dient te
worden.

–

2. De raad voor te stellen inzake de 2. akkoord
programmabegroting 2018 aan het
dagelijks bestuur van Regio
Rivierenland geen zienswijze
kenbaar te maken.

Procedure voor het inbrengen van 1. Onttrekkingen uit de bestemcollege- en raadsbesluiten bij de
mingsreserve leefbaarheid betaalprovincie inzake het Arhi-toezicht. baar te stellen nadat de door de
raad besloten onttrekkingen door
de provincie zijn goedgekeurd.
2. De informatienota met bijlagen
inzake Arhi-toezicht ter kennisname
aanbieden aan de raad.

1. akkoord. Navraag doen bij
organisaties die in maart
toezegging hebben ontvangen of
zij in problemen komen bij
uitbetaling na onttrekking door
raad (en goedkeuring door
provincie).
2. akkoord (zie onder 1.)

–

