Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 19 juni 2018 om 10.30 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
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(TK)
(RV
(JA)
(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 12 juni
2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

1.1

Bedrijfsvoering

JA

2.1

Dienstverlening 22420 BUR
en Beleid

2.2

Dienstverlening –
en Beleid

2.3

Dienstverlening 23490 TK

TK

–

– 3e Masterclass Hoe
stellen we onze gronden
veilig voor volgende
generaties? 29 juni
Geldermalsen

- vka

– Bijeenkomst Raadsleden
Werkzaak Rivierenland 4
juli Geldermalsen

- vka

Kennis nemen van de opmerkingen vka
mbt de agendapunten van het AB
BSR dd 21 juni a.s.

–

Portefeuillehoudersoverleg Portefeuillehoudersoverleg
Wmo/jeugd 21 juni 2018
Wmo/jeugd 21 juni 2018

Kennis nemen van de agenda en
advisering.

vka

–

Portefeuille-houdersoverleg Portefeuillehoudersoverleg
Mobiliteit Regio 21 juni
Mobiliteit Regio 21 juni 2018
2018

Kennisnemen van de agenda en
advisering.

vka

-

Principeverzoek Zandweg

Indien er een verzoek komt om het

akkoord

1

Agenda en stukken AB
BSR d.d. 21 juni 2018

Agenda en stukken AB BSR 21
juni 2018.

Het college is bereid om mee te

en Beleid

60a Waardenburg

werken aan de wijziging van het
bestemmingsplan voor de locatie
Zandweg 60a te Waardenburg
waardoor verhuur van
opslagruimte mogelijk is.

bestemmingsplan voor het bedrijf
aan de Zandweg 60a te
Waardenburg te wijzigen naar een
bedrijfsbestemming voor verhuur
opslagruimte, hieraan meewerken
mits het bedrijf, gelet op de ligging
tussen de Zandweg en de
Steenweg, op een goede wijze
landschappelijk ingepast wordt.

2.4

Dienstverlening 23852 TK
en Beleid

Principeverzoek 1e
Tieflaarsestraat 13
Neerijnen

Het college werkt mee aan de
wijziging van het
bestemmingsplan voor de locatie
1e Tieflaarsestraat 13 te Neerijnen
waardoor de vestiging van een
arbo-dienst mogelijk wordt.

Indien er een verzoek komt voor de akkoord
wijziging van het bestemmingsplan
Buitengebied Neerijnen, Veegplan
2017, waarmee de vestiging van
een arbo-dienst op de locatie 1e
Tieflaarsestraat 13 te Neerijnen
mogelijk wordt, hieraan meewerken
indien aangetoond kan worden dat
de verkeer- aantrekkende werking
en het parkeren geen overlast voor
de omgeving oplevert.

1

2.5

Dienstverlening 23700 TK
en Beleid

Principeverzoek perceel
Beuningen 7 Ophemert

Het college werkt niet mee aan
een herziening van het
bestemmingsplan waarmee de
bouw van twee aaneen gebouwde
woningen mogelijk maakt in plaats
van een vrijstaande woning.

Indien er een verzoek komt om het akkoord
bestemmingsplan Kern ophemert te
herzien om de bouw van twee
aaneen gebouwde woningen
mogelijk te maken op het perceel
aan de Beuningen (7) te Ophemert
hieraan niet meewerken.

1

2.6

Dienstverlening 18205 BUR
en Beleid

Opzeggen
dienstverleningsovereenkomst Sociaal
Domein Tiel-Neerijnen

Voor de uitvoering van de Wmo,
jeugdzorg en de taken op het
terrein van minimabeleid,
bijzondere bijstand,
schuldhulpverlening en
begeleiding van inwoners met een
(zeer)grote afstand tot de
arbeidsmarkt heeft gemeente
Neerijnen een
Dienstverleningsovereenkomst
Sociaal Domein (hierna DVO)
gesloten met de gemeente Tiel.

1. Instemmen met het opzeggen
1. akkoord
van de Dienstverleningsovereenkomst Sociaal Domein TielNeerijnen per 1-1-2019.

–

2. Een, indien nodig, nieuwe
2. akkoord
Dienstverleningsovereenkomst Tiel
– Neerijnen op laten stellen voor de
taken Wmo en Jeugdwet voor de
duur van maximaal 1 januari 2019
tot uiterlijk 31-12-2019.

In verband met de gemeentelijke
fusie per 1-1-2019 wordt
voorgesteld om de DVO met Tiel
per 1-1-2019 op te zeggen.

3. Voor de afwikkeling van de
3. akkoord
opzegging van de DVO en het
opstellen van een, indien nodig,
nieuw DVO Wmo-Jeugdwet
mandaat te verlenen aan de
manager Dienstverlening en Beleid,
mevrouw H.S. van Dijk.

Voor de taken Wmo en Jeugdwet
wordt voorgesteld voor het
kalenderjaar 2019 een nieuw DVO 4. In te stemmen met conceptte sluiten met gemeente Tiel.
opzeggingsbrief DVO Sociaal
Domein.

4. akkoord

2.7

Dienstverlening 22624 BUR
en Beleid

Addendum op
overeenkomst leverancier
Wmo-hulpmiddelen

Sinds 1 oktober 2017 hebben we
een overeenkomst met Medipoint
voor de levering van Wmohulpmiddelen. Wat nog niet
geregeld was is hoe we omgaan
met afgekeurde voorzieningen.
Hiervoor heeft Medipoint een
addendum voor opgesteld. Het
college van Neerijnen heeft
ingestemd met het addendum.

In te stemmen met bijgevoegd
addendum en deze door de
burgemeester te laten
ondertekenen.

akkoord

1

2.8

Dienstverlening –
en Beleid

Motie ALV VNG over
tekorten Jeugdhulp

Verzoek om motie te
ondertekenen.

Motie ondertekenen.

College zal motie mede
ondertekenen

–

2.9

Dienstverlening 22016 TK
en Beleid

Ontwikkeling Molenblok en Stand van zaken ontwikkeling
Slingerbos versus dijkMolenblok en Slingerbos versus
versterking, stand van
dijkversterking.
zaken

Kennis nemen van de stand van
zaken.

vka

–

Besluitvorming Stuurgroep
VaHe

In te stemmen met advies van de
stuurgroep, t.a.v. rivierverruiming
op het traject Tiel-Waardenburg,
aan de Minister van Infrastructuur
en Waterstaat

akkoord

1

2.10 Dienstverlening
en Beleid

BUR

TK

De stuurgroep Varik-Heesselt
heeft besloten om het
voorkeursalternatief
dijkversterking met natuur- en
watercompensatie in de
uiterwaarden te adviseren aan de
minister van Infrastructuur en

Waterstaat Cora van
Nieuwenhuizen. Dit alternatief
bevat geen binnendijkse
hoogwatergeul. De afgelopen zes
weken heeft genoemd
voorkeursalternatief ter inzage
gelegen en de stuurgroep heeft de
zienswijzen die daarop zijn
binnengekomen, meegewogen in
haar advies.

