Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 18 september 2018 om 11.00 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

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

Afwezig:
Wethouder T. Kool

(TK)

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 11
september 2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

– Bijeenkomst Eenzaamheid, nader beschouwd 2
okt. Beesd

– vka

– Samen over de grens
kijken van welzijn en zorg 3
okt. Tiel

– vka

– Studiedag over ouderenmishandeling 16 nov.
Utrecht

– vka

– Waterdag 24 okt. Arnhem

wethouder Kool?

– Symposium Duurzaamheid in woord en daad 25
sept. Dordrecht

– vka

– 10-jarig bestaan BSR 3
okt. Beesd

– wethouder Andriesse

1.1

Bedrijfsvoering

21102 RV

– Oriëntatie op de Toekomst
30 okt. Groesbeek

– vka

– Maxi-minicursussen
gemeentelijke watertaken
27 sept. Utrecht

– vka

– Voor de Jeugd Dag 5 nov.
Amsterdam

– vka

Vaststellen normenkader
2018

Het college heeft het normenkader
2018 vastgesteld. Het is een
inventarisatie van de interne
regelgeving die de accountant kan
betrekken bij de controle van de
jaarrekening 2018.

1. Het normenkader 2018 vast te
stellen.

Stukken portefeuillehoudersoverleg Wmo/Jeugd 20
september.

Kennis nemen van de advisering
m.b.t. het portefeuillehoudersoverleg Wmo/Jeugd op 20
september.

vka

–

In te stemmen met een bijdrage
van € 1.250,- uit het
leefbaarheidsfonds voor het
samenstellen van een
receptenboek.

akkoord

1

2.1

Dienstverlening 22420 BUR
en Beleid

Portefeuillehoudersoverleg
Wmo/Jeugd 20 september

2.2

Dienstverlening 24181 BUR
en Beleid

Verzoek bijdrage voor meat Vanuit het leefbaarheidsfonds
and eat project Neerijnen
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 meet and eat willen
een boek samenstellen waar
recepten en verhalen van
statushouders en hun buren
centraal staan. Met de opbrengst
van de verkoop kunnen zij twee
keer per jaar meet and eat
avonden organiseren.
De initiatiefnemers ontvangen een
bijdrage uit het

1. akkoord

1

2. De raad via bijgaande
2. vka
informatienota kennis te laten
nemen van het normenkader 2018.

leefbaarheidsfonds.
2.3

2.4

Dienstverlening 23948 JA
en Beleid

Dienstverlening 14658 TK
en Beleid

Extra uren gymonderwijs
Goudenstein Haaften

Ontwerpwijzigingsplan
Buitengebied Neerijnen,
wijziging Bommelsestraat
82

De nieuwe interim-directeur van
de Goudenstein te Haaften heeft
een verzoek ingediend voor 1,5
extra gymonderwijs. Op 10 juli
2018 is een collegevoorstel
behandeld over vaststellen
klokuren gymonderwijs. Omdat de
directeur begin dit schooljaar
begonnen is, heeft hij helaas niet
tijdig kunnen aangeven 1,5 extra
gymonderwijs te willen voor zijn
school. Om alle kinderen in
Neerijnen van voldoende
gymnastiekonderwijs te kunnen
voorzien wordt geadviseerd naast
de reeds toegekende normuren
ook de extra gevraagde uren toe
te kennen.

1. De CBS Goudenstein te Haaften 1. akkoord
1,5 extra gymonderwijs toe te
kennen.

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten het
ontwerpwijzigingsplan
'Buitengebied, wijziging
Bommelsestraat 82' ter inzage te
leggen conform artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening en artikel
3:12 Algemene wet bestuursrecht.

1. Het bijgevoegd ontwerp van het
'Bestemmingsplan Buitengebied,
wijziging Bommelsestraat 82'
conform artikel 3.8 Wro en artikel
3:12 Awb voor iedereen ter inzage
te leggen, na betaling van de
plankosten.

1. akkoord

2. De bijgevoegde anterieure
overeenkomst en planschadeverhaalsovereenkomst te
ondertekenen.

2. akkoord

–

2. Het reeds gevraagde bedrag bij 2. akkoord
de Najaarsnota van € 7,496,88,
vanuit het collegevoorstel van10 juli
2018, te verhogen met € 898,31.
Totaal mee te nemen in de
Najaarsnota € 8.395,85.

2

