Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 19 december 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.
0 = Algemeen/BMO
1 = Bedrijfsvoering
2 = Dienstverlening en Beleid
3 = Bureau/IVR
7 = Geheime stukken

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

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 12
december 2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:
• Nieuwjaarsreceptie
gemeente Lingewaal 2 januari om
19.30 uur in
Asperen.

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.
– College is aanwezig

•

Nieuwjaarsreceptie
Nijmegen op 8
januari om 19.00
uur in Nijmegen.

– college is verhinderd

•

Officiële ingebruikname openbare
verlichting Neerijnen op donderdag
21 december om
16.30 uur in
Haaften.

– wethouder Kool

•

Uitnodiging VNG –

-

lokale veteranenactiviteiten 2018.
2.1

2.2

Dienstverlening 08864 TK
en Beleid

Dienstverlening 22405 KK
en Beleid

Sluiten samenwerkingsovk
met Gelderland.

Inrichting Sociaal Team
Neerijnen 2018.

graag overleg
burgemeester en med.
kabinetzaken
Met de provincie Gelderland
wordt de samenwerkingsovk
gesloten voor de realisatie van
de rotonde op de kruising
Korfgraaf – Graaf Reinaldweg
bij Hellouw en de bijbehorende
afsluiting van de Oudenhof op
de hoofdrijbaan en aanpassing
van de kruising met de
Irenestraat. Hiermee komt een
jaren gekoesterde wens om de
verkeersveiligheid te verbeteren
dichterbij. Tijdens een
informatieavond zal het gehele
ontwerp worden toegelicht aan
de inwoners en
belangstellenden. Een
samenvatting van de keuzes en
een toelichting op het ontwerp
zijn opgenomen in de
Informatienota met bijlage de
nieuwsbrief “N830 ontsluiting
Hellouw” verder genoemd
informatienota.

1. Sluiten van de samenwerkingsovk 063 met de
provincie Gelderland tbv
de realisatie van de
rotonde Hellouw.

1. akkoord

De gemeenten zijn sinds 1
januari 2015 verantwoordelijk
voor de jeugdzorg. De
uitvoering van de jeugdzorg
(front-office) in de gemeente
Neerijnen wordt uitgevoerd door
het Sociaal Team Neerijnen. Het
Sociaal Team neerijnen is vanaf

1. In te stemmen met het
1. akkoord
voorstel tot inrichting van
het Sociaal Team
Neerijnen kalenderjaar
2018.
2. De totale formatie van het 2. akkoord
sociaal team neerijnen
voor 2018 vast te stellen

1

2. Samen met de provincie
2. akkoord
een informatieavond voor
omwonenden organiseren
in Hellouw om de
inwoners op de hoogte ge
brengen.
3. De raad te informeren
over de stand van zaken
van dit project.

3. informatienota
aanpassen

4. De verwachte
noodzakelijke wijziging in
het bestemmingsplan in
procedure brengen.

4. als
bestemmingsplan
gewijzigd moet worden
tzt procedure opstarten

-

januari 2015 actief en voert haar
werkzaamheden goed uit en is
een prima werkend team. Voor
het kalenderjaar 2018 dient de
inrichting (formatie en de
begroting) voor het sociaal team
Neerijnen vastgesteld te
worden.
2.3

2.4

Dienstverlening 23402 KK
en Beleid

Dienstverlening 23394 KK
en Beleid

Verzoek bijdrage
Vanuit het leefbaarheidsfonds
leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die
boodschappenbus Opijnen. 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 inwoners
uit Opijnen hebben zich
verenigd in een werkgroep. De
werkgroep heeft het idee om
een boodschappenbus te laten
rijden voor (kwetsbare)
inwoners tussen Opijnen en
Waardenburg. Met een bijdrage
uit het leefbaarheidsfonds
kunnen zij het plan tot uitvoer
brengen.
Verzoek bijdrage verplaatsbaar lichtgewicht podium
dorpshuis Toevershof.

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. De vereniging tot

op 5,6 fte.
3. In te stemmen met de
begroting sociaal team
Neerijnen 2018.

1. In te stemmen met een
werkbudget van 1.500,-voor de opstartfase.
2. De werkgroep dient zich
te registreren als rechtspersoon.

In te stemmen met het
beschikbaar stellen van een
bedrag van 5.000,-- voor het
realiseren van een mobiel en
lichtgewicht podium in het
dorpshuis.

3. akkoord

1. akkoord

1

2. akkoord

akkoord

1

exploitatie de Toevershof uit
Varik wil het vaste podium
verwijderen en daarvoor in de
plaats een mobiel en
lichtgewicht podium plaatsen.
Met een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds kunnen zij
dit realiseren.
2.5

2.6

Dienstverlening 23316 KK
en Beleid

Dienstverlening 23392 KK
en Beleid

Verzoek bijdrage voor
verbetering PR en
communicatie door
verbetering website en
social media.

Verzoek bijdrage aanleg
kwiek beweegroute in
Haaften voor ouderen.

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
studiekring Haaften vraagt
ondersteuning bij het
toekomstbestendig maken van
de stichting en nieuwe (jongere)
doelgroepen. Het bestuur wil
graag ondersteuning van een
professionele organisatie en
een bijdrage voor de aanschaf
voor audiovisuele apparatuur.
Het verzoek wordt toegewezen.
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. Een groep inwoners

1. In te stemmen met het
verzoek voor
professionale ondersteuning voor de studiekring Haaften en hiervoor
een budget van 6.000,-beschikbaar te stellen.
2. In te stemmen met het
beschikbaar stellen van
een budget van 1.200,-voor audiovisuele
apparatuur.

In stemmen met het beschikbaar
stellen van een budget van €
10.000,- om een Kwiekroute aan
te leggen.

1. akkoord

-

2. akkoord

akkoord

1

ondersteund door combinatiefunctionaris sport en ouderen uit
Haaften hebben zich verenigd in
een werkgroep. De werkgroep
wil een Kwiek beweegroute
aanleggen in Haaften. Een
Kwiekroute is een beweegroute
die gebruikt maakt van de
openbare ruimte en moet
gezien als een wandelroute
door het dorp. De werkgroep wil
zich inzetten voor het vergroten
van de recreatieve beweegmogelijkheden voor ouderen.
Met een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds kunnen zij
de Kwiek route ontwikkelen.
2.7

Dienstverlening 23385 KK
en Beleid

Verzoek bijdrage onderhoud Vanuit het leefbaarheidsfonds
Schelp Ophemert (Help de worden ideeën ondersteund die
Schelp).
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 inwoners
uit Ophemert hebben zich
verenigd in een werkgroep. De
werkgroep wil de muziektent ‘de
Schelp’ gaan renoveren. Zij
willen daarvoor een stichting
gaan oprichten die na de
renovatie verantwoordelijk wordt
voor het beheer en onderhoud.
Met een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds kunnen zij
de gewenste renovatie mogelijk
maken.

1. In te stemmen met een
overleg met de op te
richten stichting waarbij
het aanvaarden van het
eigenaarschap van de
muziektent een
voorwaarde is voor
toekennen van het
gevraagde budget.
2. In te stemmen met het
beschikbaar stellen van
een budget van 21.000
om de muziektent “de
schelp” te renoveren.
3. Het bedrag betaalbaar te
stellen als de stichting als
rechtspersoon staat
geregistreerd.

1. akkoord; wethouder 1
voert vóór toekenning
gesprek met
initiatiefnemers over
eigenaarschap en
verantwoordelijkheid
(ook voor toekomstig
onderhoud) bij
stichting, draagvlak
onder inwoners
Ophemert. Deze zaken
moeten juridisch juist
worden vastgelegd.
2. akkoord
3. akkoord onder
voorwaarde dat de
genoemde punten
onder besluit 1 zijn
geregeld.

2.8

Dienstverlening 23391 KK
en Beleid

Verzoek bijdrage aanleg
ruiterpaden in en om kern
Neerijnen.

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. Een vriendinnengroep vraagt ondersteuning bij
het ontwikkelen en aanleg van
een ruiterpad in en om de kern
van landgoed Neerijnen. De
groep ontvangt een werkbudget
om een plan van aanpak op te
stellen en ontvangen
begeleiding van Landschapsbeheer Gelderland omdat zij
succesvol zijn in het begeleiden
van vrijwilligersgroepen. Het
idee past ook goed binnen het
levend landschapsproject.

2.9

Dienstverlening 23309 KK
en Beleid

Leefbaarheidsfondsverzoek
bijdrage voor vervanging
bestaande verlichting in
zaal / theater.

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. Stichting het
Stroomhuis beschikt over een
theaterzaal waar tal van

1. akkoord
1. Niet in te stemmen met
een budget van € 25.000,2. akkoord
2. In te stemmen met het
beschikbaar stellen van
een werkbudget van
€ 1.500,- om een plan van
aanpak op te stellen en
professionele ondersteuning aan te bieden
van Landschapsbeheer
Gelderland passend
binnen het traject levend
landschap.
3. In te stemmen met het
3. akkoord
reserveren van een
budget van maximaal
€ 22.500,- als blijkt dat het
initiatief na gedegen
onderzoek haalbaar en
exploitabel is en aan de
eis van 50%
cofinanciering is voldaan.

In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 11.225,-- voor
het vervangen van de bestaande
verlichting voor Led verlichting.

akkoord

1

1

activiteiten plaatsvinden. Er
hangt een gedateerde
verlichting die zij graag willen
vervangen voor Led verlichting.
Dit leidt tot een besparing van
energie en voor bezoekers is
het prettiger vertoeven. De oude
verlichting geeft veel warmte af.
Met een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds kunnen zij
de verlichting vervangen.
2.10 Dienstverlening 23377 KK
en Beleid

Verzoek bijdrage voor
herinrichting dorpsplein
Hellouw

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. Vereniging
Dorpsbelangen Hellouw wil van
het parkeerterrein voor het
dorpshuis een dorpsplein
maken. Zij willen dit idee verder
gaan uitwerken in een levend
landschapstraject met
Landschapsbeheer Gelderland.

2.11 Dienstverlening 23256 TK
en Beleid

PV Akkersestraat 16
Ophemert

Het college is bereid mee te
werken aan een bestemmingsplanprocedure die bewoning
van de bedrijfswoning
Akkerstraat 16 te Ophemert,
door personen die geen binding
hebben met het bedrijf, mogelijk
te maken.

1. akkoord
1. Niet in te stemmen om
een bedrag van € 15.000,beschikbaar te stellen
voor de inrichting van een
dorpsplein in Hellouw.
2. akkoord
2. In te stemmen dat de
vereniging al in een vroeg
stadium wordt geïnformeerd en betrokken bij de
afstemming van werkzaamheden die plaats
gaan vinden op de
Korfgraaf en de bestrating
rondom het plein.

akkoord
Indien er een verzoek komt voor
de herziening van het
bestemmingsplan voor de locatie
Akkerstraat 16 Ophemert
meewerken aan het omzetten van
de bedrijfswoning van bedrijf naar
een gemengde bestemming.

1

1

2.12 Dienstverlening 21864 TK
en Beleid

Herziening bestemmingsplannen kernen

2.13 Dienstverlening 22537 TK
en Beleid

AB AVRI op donderdag 21
december om 9.00 uur in
Geldermalsen.

2.14 Dienstverlening 20783 GK
en Beleid

2.15 Dienstverlening –
en Beleid

KK

Burgemeester en wethouders
hebben besloten de herziening
van de bestemmingsplannen
voor de kernen Waardenburg,
Tuil, Ophemert, Opijnen, Est en
Haaften te gaan voorbereiden.
Voor de kern Haaften zal als
pilotproject en vooruitlopende
op de Omgevingswet een
omgevingsplan worden
opgesteld.

Advisering AB AVRI 21 dec.

1. De herziening van het
bestemmingsplan Kern
Waardenburg met spoed
voorbereiden/op te starten
2. De herziening van de
bestemmingsplannen voor
de kernen Tuil, Ophemert,
Opijnen en Est
gezamenlijk voor te
bereiden
3. Voor de Kern Haaften zal,
vooruitlopende op de
Omgevingswet, een
omgevingsplan worden
opgesteld.
4. De gemeenteraad
informeren door middel
van een informatienota.

1. akkoord

1

2. voorlopig het besluit
van rijksoverheid
afwachten.

3. bevoegdheid van
gemeente West
Betuwe.
4. akkoord in
aangepaste vorm

Kennis te nemen van de adviezen. vka

-

Ammanswal ongenummerd Voortgang Ammanswal ongen.
te Waardenburg.

Kennis te nemen van de
voortgang omtrent het realiseren
van het inrichtingsplan en natuurcompensatie Ammanswal ong te
Waardenburg, welke conform
afspraak 6 maanden na het onherroepelijk vastgestelde
bestemmingsplan van 12 januari
2017 gereed zou zijn.

vka

-

Addendum
Jeugdbescherming en
Spoedeisende zorg 2018 en
ovk 2018 William Schrikker
Stichting en Leger des Heils

1. Het ‘Addendum Overeenkomst
Jeugdbescherming en Spoed
Eisende Zorg 2015 - 2016 voor
het Kalenderjaar 2018’ verder:
‘Addendum 2018’ vast te
stellen voor Jeugdbescherming

1. akkoord

-

Op 30 november 2017 stemden
de regionale portefeuillehouders
Wmo/jeugd in met een
verlenging van de
‘Overeenkomst
Jeugdbescherming en Spoed

Eisende Zorg’ verder: ‘de
Overeenkomst’ voor de duur
van één jaar. Met dien
verstande dat de constructie
hoofd- en onderaannemerschap is ontbonden. De
afspraken rondom deze
verlenging zijn vastgelegd in
het Addendum 2018 voor
Jeugdbescherming Gelderland
en een overeenkomstig contract
2018 voor de William Schrikker
Stichting en het Leger des
Heils, het Werkplan 2018.

Gelderland.
2. De ‘Overeenkomst
2. akkoord
Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering voor het
kalenderjaar 2018’ met de ‘William
Schrikker Stichting
Jeugdbescherming &
Jeugdreclassering’ en het ‘Leger
des Heils Jeugdbescherming &
Reclassering’ vast te stellen.
3. Onlosmakelijk verbonden met
het Addendum 2018 en de
overeenkomst 2018, het
‘Werkplan 2018 Gecertificeerde
Instellingen voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering in Rivierenland’ vast
te stellen.

3. akkoord

4. In de uitvoering van artikel 15
4. akkoord
van de overeenkomst en artikel 10
van het addendum het 'Volmacht-,
machtigings- en mandaatbesluit
gesloten jeugdhulp in het
vrijwillige kader' vast te stellen.
2.16 Dienstverlening 23413 TK
en Beleid

Samenwerking mobiliteit
binnen Regio Rivierenland

Op termijn wordt mogelijk
bijgedragen aan een goede
bereikbaarheid van de regio in
het algemeen en West Betuwe
in het bijzonder.

1. Kennis te nemen van de memo 1. vka
Mobiliteit Regio Rivierenland.
2. Wethouder Kool een aantal
aandachtspunten/uitgangspunten
te laten inbrengen tijdens het
Portefeuillehoudersoverleg
Mobiliteit Regio Rivierenland op 9
januari.

2. akkoord

3. Kennis te nemen van een
3. vka
mogelijke financiele bijdrage voor
de regionale mobiliteit vanaf 2019.

-

