Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 1 mei 2018 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
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.
(BUR)
(TK)
(RV
(JV)

Afwezig:
Wethouder J. Krook
Wethouder J. Andriesse

(KK)
(JA)

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 24 april
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

–

RV

–

– Plug-in kennissessie
Maatschappelijke onrust en
de rol van gemeenten 25
mei Arhem

– vka

– Masterclass Inbewaringstelling & Huisverbod 18
mei Wijchen

– vka

– Afscheid Jan Jacob van
Dijk 29 mei Arnhem

– wethouder Kool en wethouder
Verwoert

– De Donuteconomie 18
juni Den Haag

– vka

– Atriumlezing De Gezonde
Stad 24 mei Den Haag

– vka

Autorisatie betalingsverkeer Het college heeft ingestemd met
BNG
het autoriseren van ingehuurde
medewerker voor het betalings-

Instemmen om A.C.M. Koijen
(ingehuurd via JE Consultancy) te
autoriseren voor het

akkoord

–

1.2

Bedrijfsvoering

23793 HdV

Algemene Verordening
Gegevensbescherming
(AVG)

verkeer BNG.

betalingsverkeer BNG.

Het college stemt in met het
nemen van een aantal besluiten
om te voldoen aan de Algemene
Verordening
Gegevensbescherming.

1. In te stemmen met het
Privacybeleid en het
privacyreglement conform de
Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

1. akkoord

–

2. In te stemmen met de standaard
2. akkoord
verwerkersovereenkomst in
verband met gebruik
persoonsgegevens door derden.
3.Mandaat te verlenen aan de
gemeentesecretaris en de
afdelingsmanager van Neerijnen
om de standaard
verwerkersovereenkomst met
derden aan te gaan.

3. akkoord

4. Mandaat te verlenen aan de
gemeentesecretaris en de
afdelingsmanager van Neerijnen
voor het inrichten en uitvoeren van
de rechten van betrokkenen.

4. akkoord

5. In te stemmen met de
5. akkoord
benoeming van de heer J. Beks als
FG voor de gemeente Neerijnen op
basis van artikel 38 van de AVG
2.1

Dienstverlening 23848 BUR
en Beleid

Hoofdstembureau voor de
Herindelingsverkiezing 2111-2018

Voor de komende
herindelingsverkiezingen op 21
november 2018, dient de grootste
gemeente het hoofdstembureau
en centraal stembureau te
benoemen. In ons geval is
Geldermalsen de grootste
gemeente.

vka
Kennis nemen van collegebesluit
van Geldermalsen inzake
benoeming leden hoofdstembureau
en centraal stembureau voor de
herindelingsverkiezingen 21-112018.

–

2.2

Dienstverlening 23259 TK
en Beleid

Principeverzoek bouw
seniorenwoningen
Slotstraat Opijnen

De gemeente is bereid om mee te
werken aan een eventuele
procedure voor de bouw (en het
stedenbouwkundig en
landschappelijk inpassen) van 4 à
5 senioren woningen aan de
Slotstraat te Opijnen.

Wanneer er een verzoek komt voor akkoord
een wijziging van het
bestemmingsplan “Buitengebied
Neerijnen Veegplan 2017”,
waardoor de bouw van
seniorenwoningen aan de Slotstaat
mogelijk kan worden gemaakt,
hieraan meewerken, mits de
gemeenteraad in kan stemmen met
het opstarten van de procedure.

1

2.3

Dienstverlening –
en Beleid

Voorbereiding bestuurlijk
overleg PHS juni 2018

–

In te stemmen met bijgevoegde
opiniërende nota voor de Raad.

Akkoord. Graag in format van
Neerijnen zetten, agenderen
raadsvergadering van 31/5

–

2.4

Dienstverlening 23853 KK
en Beleid

Subsidieaanvraag ‘Samen
leren voor gezond gewicht
in Rivierenland’

Bij ZonMw is het mogelijk om
subsidie aan te vragen onder de
noemer: “Aan de slag met
preventie in uw gemeente”. Dit is
gericht op de uitvoering van
integraal en preventief
gezondheidsbeleid en het gebruik
van erkende interventies. Deze
informatienota geeft hierover meer
informatie.

Kennis nemen van het indienen
van een subsidieaanvraag door de
GGD, mede namens de gemeente
Neerijnen.

vka

–

2.5

Dienstverlening 20993 TK
en Beleid

Glasvezel Rivierenland

De Europese Commissie heeft
toestemming gegeven aan de
Regio Rivierenland om een
glasvezelnetwerk aan te leggen.
Nu deze toestemming er is kan
het bestuurlijk besluitvormingsproces verder in gang worden
gezet.

vka
Kennis nemen van de regionale
memo inzake de stand van zaken
m.b.t het breedbandproject
(glasvezel) Regio Rivierenland en
deze memo ter kennisname aan de
Raad sturen.

–

2.6

Dienstverlening 22029 TK
en Beleid

Voorontwerpbestemmingsplan Het Nieuwe Achterom
11 Est

Het voorontwerp
bestemmingsplan Kern Est,
herziening Het nieuwe Achterom
11 wordt in procedure gebracht

Het voorontwerp bestemmingsplan, akkoord
Kern Est, herziening Het nieuwe
Achterom 11”, in procedure
brengen nadat de initiatiefnemer de

2

BUR

waarbij de bedrijfsbestemming
uitgebreid word en het bedrijf
beter landschappelijk ingepast zal
worden.

2.7

Dienstverlening
en Beleid

Principeverzoek 2e Tieflaar- Het college werkt mee aan een
sestraat 6 Neerijnen
bestemmingsplanprocedure die
het wijzigen van de agrarische
bedrijfswoning naar een
agrarische plattelandswoning
mogelijk maakt.

anterieure overeenkomst en de
planschadeverhaalovereenkomst,
zoals bij dit advies zijn gevoegd,
ondertekend heeft en de
plankosten betaald zijn.
Indien er een verzoek komt om het
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen, Veegplan 2017 te
wijzigen zodat de agrarische
bedrijfswoning, gelegen aan de 2e
Tieflaarsestraat 6 te Neerijnen,
gewijzigd kan woren naar een
specifieke vorm van agrarisch –
plattelandswoning, hieraan
meewerken op grond van de
wijzigingsbevoegdheid zoals
genoemd in artikel 3.7.8 van het
bestemmingsplan.

akkoord

1

