Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 20 december 2016 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
(BUR)
Wethouder T. Kool
(TK)
Wethouder R. Verwoert
(RV)
Wethouder J. Andriesse
(JA)
Wethouder J. Krook
(KK)
Loco-secretaris J.W.Vonk-van Meteren (JV)

Nr.

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

Burgerparticipatie
1 = Informeren
2 = Raadplegen
3 = Adviseren
4 = Coproduceren
5 = Zelf beslissen

Afwezig:
P.W. Wanrooij (PW)
Nr.

Afdeling

Zaak

0.1

Secretaris

–

0.2

Secretaris

–

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

B&W besluitenlijst 13
december 2016

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

-

Uitnodigingen:

Bespreken diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

-

*Kerstconcert op dinsdag 20
december om 19.30 uur bij
het Stroomhuis te Neerijnen

Wethouder Andriesse

*Nieuwjaarsreceptie op
maandag 2 januari om
19.30 uur bij de gemeente
Lingewaal (Asperen)

Burgemeester
Wethouder Andriesse
Wethouder Verwoert
Loco-secretaris Vonk

*Nieuwjaarsontmoeting
Provincie Gelderland op
dinsdag 3 januari van 16 tot
18 uur in het Nationaal
Sportcentrum Papendal
(16.30 uur nieuwjaarstoespraak CdK)
*Bestuurstafel Omgevingswet Gelderland op maandag
6 februari van 17 tot 21 uur

Burgemeester
Wethouder Kool
Wethouder Verwoert

Wethouder Kool

(incl. diner – locatie nog
onbekend)
*Dialoog crisisbeheersing
en omgevingswet 'samen
werken aan een duurzame
drinkwatervoorziening' op
woensdag 8 februari van 12
tot 17 uur in Zwolle

Burgemeester?
Wethouder Kool?
Afhankelijk van agenda's

*Conferentie 10 jaar Staat
van Bestuur op donderdag
9 februari 2017 in
Nieuwegein.

Burgemeester

*Nieuwjaarsbijeenkomst VV
Ophemert op 7 januari in
Ophemert.

Wethouder Andriesse

*Nieuwjaarsbijeenkomst
Politie Oost-Nederland op
12 januari in Apeldoorn.

College is verhinderd

*Expertmeeting Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum op 26 januari in
Amsterdam.

College is verhinderd

*Nieuwjaarsbijeenkomst
VNO-NCW op 12 januari in
Tiel.
0.3

Secretaris

16641 BUR

Procesvoorstel Naamgevingstraject nieuwe
gemeente GNL.

Wethouder Verwoert

Om te komen tot een bestuurlijke
fusie wordt in het komende half
jaar gewerkt om te komen tot een
herindelingsadvies. Een van de
onderdelen van het
herindelingsadvies is een voorstel
voor de naam van de nieuwe
gemeente. Om de samenleving zo
veel mogelijk te betrekken bij het

1. Instemmen met procesvoorstel
(stappenplan en planning)
Naamgevingstraject nieuwe
gemeente GNL.
2. De kaderstellende randvoorwaarde vaststellen, dat in het
naamgevingstraject de bestaande
drie gemeentenamen worden

1 t/m 4 akkoord

4

GNL-fusieproces, wordt
uitgesloten.
voorgesteld het
naamgevingstraject interactief met 3. Uitspreken dat de Raad de
de samenleving te doorlopen.
uitslag van de brede volksraadpleging over de nieuwe
gemeentenaam zal volgen.
4. Raad, middels bijgevoegd
Raadsvoorstel, voorstellen om:
– in te stemmen met het procesvoorstel (stappenplan en planning)
voor het Naamgevingstraject t.b.v.
de nieuwe gemeente GNL.
– De kaderstellende randvoorwaarde vaststellen, dat in het
naamgevingstraject de bestaande
drie gemeentenamen worden
uitgesloten.
– Uit te spreken dat de Raad de
uitslag van de brede volksraadpleging over de nieuwe
gemeentenaam zal volgen.
1.1

Bedrijfsvoering

18297 KK

Afrekening (boven)regionale solidariteit jeugd

In 2014 committeerden de tien
gemeenten in de regio Rivierenland zich aan afspraken over
solidariteit en risicodeling voor een
aantal (jeugd)zorgproducten. Dit
brengt met zich mee dat de kosten
van de zorgproducten waarvoor
regionale solidariteit is afgesproken, verrekend dienen te worden
tussen de 10 deelnemende
gemeenten op basis van de
afgesproken verdeelsleutel. Nu
alle gegevens om te komen tot
deze regionale verrekening
bekend zijn, kan worden overgegaan tot de daadwerkelijke
verrekening, die via de gemeente
Zaltbommel zal plaatsvinden. Voor

1. De definitieve bedragen
voor de verrekening
regionale solidariteit jeugd
2015 vast te stellen
overeenkomstig de tabel
“eindstand solidariteit d.d.
16-09-2016'.
2. In te stemmen met de
onderlinge verrekening
tussen de gemeenten in
Rivierenland via de
gemeente Zaltbommel.

1. akkoord

2. akkoord

1

de gemeente Neerijnen komt de
regionale verrekening uit op een
positief bedrag ten opzichte van
de reeds aan de zorgverleners
betaalde bedragen van €
126.641-,. Dit bedrag wordt
ontvangen van een aantal
gemeenten van de regio Rivierenland met naar verhouding lagere
kosten, waarvoor regionale
solidariteit is afgesproken dan
Neerijnen; dit bedrag kan worden
toegevoegd aan de reserve
sociaal domein 2015 en zal,
samen met de overige op het jaar
2015 betrekking hebbende nog te
betalen en nog te ontvangen
bedragen die in de financiële
administratie van 2016 zijn
verantwoord, in beeld worden
gebracht, teneinde de definitieve
kosten en opbrengsten 2015 van
het Sociaal domein te bepalen en
daarmee ook het beroep op de
reserve sociaal domein 2015 te
bepalen.
1.2

Bedrijfsvoering

21397 TK

Puntbestemmingen in
nieuwe regionale
vervoersysteem Versis.

Op 10 oktober 2016 heeft het
college het reizigerstarief, de
maximaal gesubsidieerde
reisafstand per rit en per jaar en
de kosten voor aanschaf van een
Versispas per 1 januari 2017
vastgesteld. In het bestaande
systeem zijn een aantal
puntbestemmingen benoemd die,
ongeacht het aantal zones, altijd
volledig tegen het gesubsidieerde
tarief kunnen worden afgelegd.
Enerzijds is de start van het

1. De bestaande generieke
puntbestemmingen zoals
die zijn benoemd binnen
Regiotaxi Gelderland alle
over te nemen in het
nieuwe regionale
vervoersysteem Versis.
2. Twee nieuwe generieke
puntbestemmingen te
benoemen in het nieuwe
regionale vervoersysteem
Versis.
3. Vooralsnog geen indivi-

1 t/m 3 akkoord
Wethouder Verwoert neemt niet
deel aan de beraadslagingen.

1

nieuwe Versis het juiste moment
om de bestaande
puntbestemmingen te
actualiseren; anderzijds is de
overgang van een zonetarief naar
een tarief per kilometer ook
aanleiding om te bekijken of
nieuwe puntbestemmingen
moeten worden benoemd,
teneinde de negatieve financiële
consequenties van deze overgang
voor de reizigers te minimaliseren.

duele puntbestemmingen
en/of individuele kilometerbudgetten aan inwoners
toe te kennen, maar
eventuele aanvragen op
basis van redelijkheid en
billijkheid te beoordelen.

2.1

Dienstverlening 21835 KK
en Beleid

Beleid opstellen
Huishoudelijke Hulp
Toelage 2017 (HHT)

De gemeente heeft voor de jaren
2015 en 2016 budget van VWS
gehad voor de regeling
Huishoudelijke Hulp Toelage met
als doel stimuleren(behoud) van
werkgelegenheid voor
medewerkers huishoudelijke
ondersteuning in loondienst bij
zorgaanbieders. De regeling wordt
tijdelijk voortgezet tot 1 juli 2017
onder dezelfde voorwaarden als in
2016

1. Continueer de Huishoudel- 1 t/m 4 akkoord
ijke Hulp Toelage tot 1 juli
2017.
2. Houd vast aan de huidige
eigen betaling van € 5,-per voucher.
3. Hanteer dezelfde
voorwaarden als in 2016.
4. Informeer de gecontracteerde zorgaanbieders
huishoudelijke ondersteuning.

1

2.2

Dienstverlening 22148 KK
en Beleid

Addendum Jeugdbescherming en Spoed
Eisende Zorg 2017.

Op 14 juli 2016 stemde de
regionale portefeuillehouders
Wmo/Jeugd in met een verlenging
van de 'overeenkomst
Jeugdbescherming en Spoed
Eisende Zorg' verder: de
'overeenkomst' voor de duur van
een jaar. De afspraken rondom
deze verlenging zijn vastgelegd in
het Addendum 2017, het
Werkplan 2017 en de
budgetspecificaties. Voor de
eerste 5 maanden van 2017 wordt
een overbruggingskrediet

1. Het addendum overeen1 t/m 3 akkoord
komst jeugdbescherming
en spoed eisende zorg
2015-2016 voor het
kalenderjaar 2017 vast te
stellen.
2. De totale financiele
omvang van de te
verwachten inzet van
jeugdbescherming en
spoed eisende zorg voor
het kalenderjaar 2017 vast
te stellen op € 4.271.877,-3. In te stemmen met een

-

vastgesteld om JBG in staat te
stellen om facturatie te starten in
het berichtenverkeer.

overbruggingskrediet van 1
januari 2017 tot en met 31
mei 2017 ter hoogte van
totaal € 1.712.567 voor de
10 gemeenten in Rivierenland, voor Neerijnen
€ 59.499.

2.4

Dienstverlening 22318 KK
en Beleid

Pilot digitaal dorpsplein

Tijdens de Neerijnen Top is een
digitaal dorpsplein gepresenteerd.
Een digitaal dorpsplein is een
mogelijkheid om de communicatie
tussen inwoners van een kern
'onderling' en met de gemeente te
bevorderen. Een digitaal
dorpsplein is een hulpmiddel om
inwoners te betrekken en invloed
te geven op het beleid. Het starten
van een pilot is een aantal kernen
levert de gemeente in korte tijd
nuttige informatie op.

1. In te stemmen met een
pilot digitaal doprsplein,
zoals in de offerte van HK
Digital wordt voorgesteld.
2. De kosten van deze pilot
(€ 14.000,00) in 2016 te
financieren uit het budget
'leefbaarheid in de
Neerijnense kernen
6670800 / 343000'.
3. De maandelijkse operationele kosten voor de
webapplicatie (€ 1.565,00)
tijdes de pilot gedurende
maximaal zes maanden, in
2017 te financieren uit het
budget 'leefbaarheid in de
Neerijnense kernen
6670800 / 34300'.

Akkoord.
– Spelregels over gebruik en
inhoud van site worden in een
overeenkomst vastgelegd.
– Digitaal dorpsplein bevordert
o.a. de sociale interactie tussen
bewoners en gemeente en
tussen bewoners onderling
(bevordering leefbaarheid)

1

2.5

Dienstverlening 22367 TK
en Beleid

Zonnepanelen project
Haaften.

Een aantal inwoners uit de
gemeente wil een coöperatie
oprichten, waarbij het produceren
van duurzame energie het
uitgangspunt is.
Het plan is om de sporthal van de
Burcht van Haeften vol te leggen
met zonnepanelen en inwoners uit
de gemeente hier in te laten
investeren en profiteren. Om dit
project in goede banen te
begeleiden wordt samenwerking
met het bedrijf Greencrowd

1. Te starten met een
zonnepanelenproject met een
lokale coöperatie waarbij inwoners
kunnen investeren in duurzame
energie bij de Burcht van Haeften.

Akkoord op voorwaarde dat
financiering revolvend wordt
verleend. Eventueel financiering
vanuit 'economisch fonds'.

4

2. Het bedrijf Greendcrowd
opdracht te geven tot uitvoering
van stap 1 tm 3 van de offerte.
3. Financiering van stap 4
(crowdfunding en financiering) mee
te laten nemen in de businesscase.

gezocht.
2.6

Dienstverlening 16641 BUR
en Beleid

Gemeente Neerijnen in één Ten behoeve van het
oogopslag
herindelingsontwerp GNL wordt
gevraagd de gemeente in één
oogopslag te beschrijven

10 kenmerken van Neerijnen
bepalen

Besproken en na aanpassing
akkoord

