Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Maandag 19 oktober 2015 09.30 uur kamer burgemeester gemeentehuis Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen
Wethouder T. Kool
Wethouder K. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij
Afwezig:
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

18369

0.2

Uitnodigingen

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 12
oktober 2015 + actielijst

Vaststellen

Akkoord.
De afspraak over de gebiedsscan
2014 wordt als volgt vastgelegd;
College wil het Presidium de vraag
voorleggen of er belangstelling
bestaat voor een
informatiebijeenkomst over de
gebiedsscan.
Afspraak ook aanpassen in de
actielijst.

– Uitnodiging van ROC-Rivor
Bespreken wie van de uitnodigingen
voor de herfstlezing op
gebruik maakt namens het college.
donderdag 12 november 2015
van 15.30 uur tot 17.45 uur bij
ROC Rivor aan de Bachstraat 1
(Aula) te Tiel
– Uitnodiging van de Brandweer
voor een kopje koffie met de
brandweer voor 65 plussers op
27 oktober van 10.00 uur tot
12.00 uur in Varik aan de
Achterstraat 1d;
– Uitnodiging Stads- en

– Wethouder Andriesse zal
aanwezig zijn.

– Burgemeester.

– Collegeleden zijn bij de
bijeenkomst aanwezig.

BP

Regiobezoek Tiel op 27
november van 10.00 uur tot
16.00 uur;
– Uitnodiging Congres “Ruimte
voor Gelderland” op 3 november
van 15.30 uur tot 19.45 uur te
Nijkerk
1.1

Bedrijfsvoering

17653

1.2

Bedrijfsvoering

21134

2.1

Dienstverlening 20502
en Beleid

Informatiebeleidsplan

Het informatiebeleidsplan vast te stellen Akkoord.

Krook

Zienswijze begroting 2016
Werkzaak Rivierenland

De raad voor te stellen aan het dagelijks Akkoord.
bestuur van Werkzaak Rivierenland
inzake de begroting 2016 de zienswijze
kenbaar te maken dat de
organisatiekosten verdeeld moeten
worden op basis van de aantallen
werkzoekenden 2015.

Kool

Principeverzoek woonbestemming Steenweg 70

1. In principe medewerking verlenen
Akkoord.
aan een bestemmingswijziging van de
agrarische bestemmingen op de
percelen de Steenweg 70 en Zandweg
52 naar een woonbestemming voor
beide percelen, waarbij op het perceel
Steenweg 70 de bestaande
bedrijfswoning wordt gesloopt en
herbouwd en 916 m2 aan
bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en
waarbij de bestaande bedrijfswoning
aan de Zandweg 52 een burgerwoning
wordt en 85 m2 aan bedrijfsbebouwing
op dit perceel wordt gesloopt. Doordat
op beide percelen gezamenlijk iets meer
dan 1.000 m2 bedrijfsbebouwing wordt
gesloopt, toestaan dat een tweede
woning op het perceel Steenweg 70
mag worden gebouwd. Eén en ander
mits voldaan wordt aan de voorwaarden
van het gemeentelijk beleid zoals
opgenomen in artikel 3.7.9 van de
regels van bestemmingsplan
Buitengebied (waaronder een

n.v.t.

Informeren

milieuhygiënisch verantwoord woon- en
leefklimaat);
2. Verzoeker per brief op de hoogte
stellen van dit principebesluit.
2.2

Dienstverlening 20786
en Beleid

Kool

Memo tarieven standplaatsen

Kennis nemen van de memo

2.3

Dienstverlening 21054
en Beleid

Krook

Wijziging gemeenschappelijke
regeling GGD Gelderland-Zuid

1. Instemmen dat bijgevoegd
Akkoord.
raadsvoorstel ter besluitvorming aan de
gemeenteraad van Neerijnen wordt
voorgelegd.

2.4

Dienstverlening 13988
en Beleid

Kool

Informatienota aanleg fietspad
N830 Neerijnen/Meteren

Kennis nemen van de informatienota

Akkoord en nota aanpassen en de
informatie ook kenbaar maken aan
de Raad. Informatienota sturen
naar de griffie.

2.5

Dienstverlening
en Beleid

Informatie over Begeleide
Omgangsregeling Humanitas

Ter kennisname

Kennis van genomen. Neerijnen zal
geen gebruik maken van het
aanbod.

2.7

Dienstverlening 2552
en Beleid

Burgemeester Functiewijziging in BHV-formatie Danny Bovenschen per 1 november
2015 aanstellen als ploegleider BHV

Akkoord.

3.1

Bureau IVR

Burgemeester Incidentbestrijdingsplannen

Kennis van genomen.
College informeren of de LPG
installatie van Autofood Haaften
nog in gebruik is?

Informeren

Akkoord.
Samenvatting algemener
weergeven.

Informeren

18439

1. Kennis nemen van bijgevoegde
incidentbestrijdingsplannen;
Beslispunt burgemeester:
De incidentbestrijdingsplannen voor
1. Autofood Haaften (Gemeentelijk
Incidentbestrijdingsplan LPG)
2. Texaco Waardenburg (Gemeentelijk
Incidentbestrijdingsplan LPG)
3. Total, Ophemert (Gemeentelijk
Incidentbestrijdingsplan LPG)
vast te stellen.

3.2

Bureau IVR

18439

Burgemeester Uitkomsten enquête
veiligheidsbeleving

1. Kennis te nemen van de
samenvatting van de uitkomsten
enquête veiligheidsbeleving gemeente
Neerijnen per kern (bijlagen 2 t/m 11).

Kennis van genomen, deze
informatie opnemen in een
INFORMATIE NOTA voor de raad
en aan de griffie sturen.
n.v.t.

2. In te stemmen om de extra
uitkomsten van de enquête (bijlage 12),
na toelichting door de afdelingsmanager
D&B in het MT, voor nadere uitwerking
(analyse) door te zetten naar de interne
afdelingen en/of externe partners.
3. De nadere uitwerking middels een
adviesnota terug te leggen voor
besluitvorming in uw college;
4. Bijlage 2 t/m 11 middels bijgevoegde
informatienota (bijlage 13) ter
kennisname voor te leggen aan de
gemeenteraad;
5. In te stemmen om de bijlagen 2 t/m
11 (na in kennis stellen van uw college
en de gemeenteraad) openbaar te
maken aan de inwoners van Neerijnen
via de Het Nieuwsblad Geldermalsen
en/of de gemeentelijke website;

