Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 20 maart 2018 om 11.00 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
Wethouder J. Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

0 = Algemeen/BMO

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

0.1

Secretaris

–

–

0.2

Secretaris

–

–

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

B&W besluitenlijst 13 maart Voorstel tot vaststellen
2018
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

Uitnodigingen:

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

Diverse uitnodigingen.

–

– Samenwerken in West
Betuwe 17 apr. Asperen

– Burgemeester De Vries en
secretaris Vonk

– Deelname Gelderse prijs
voor ruimtelijke kwaliteit
2018

– vka

– Week van Respect nov.
2018

– burgemeester De Vries en
wethouder Andriesse

– Afscheid Volkert Vintges
27 jun.

– burgemeester De Vries

– Vertrek directeur
Ieder1gelijk 24 apr.
Nijmegen
– Klimaatverbond
Nederland

– burgemeester De Vries
– vka

–

2.1

–

–

BUR

Dienstverlening 23264 KK
en Beleid

Concept Zienswijze
Ontwerp Tracébesluit (OTB)
en Milieu Effectrapport
(MER) PHS Meteren-Boxtel
(Zuidwestboog)

Concept Zienswijze Ontwerp
Tracébesluit (OTB) en Milieu
Effectrapport (MER) PHS
Meteren-Boxtel (Zuidwestboog)

1. In te stemmen met de concept
zienswijze OTB en MER PHS
Meteren-Boxtel.

1. akkoord

2. De raad via bijgevoegde
informatienota te informeren over
de concept zienswijze en het
vervolgproces.

2. akkoord

Aanpassing minimabeleid

Het huidige beleid voor
”bijzondere bijstand en
voorzieningen bij een laag
inkomen” dateert uit 2008. In de
afgelopen periode zijn er
veranderingen geweest in wet- en
regelgeving en lokaal beleid. Om
aan te sluiten op de actuele weten regelgeving en lokaal beleid
dienen wijzigingen te worden
aangebracht in de betreffende
beleidsregels.

1. Aanpassing van de
1. akkoord
Witgoedregeling door individuele
beoordeling van de noodzaak van
deze kosten ingaande 1 april 2018.
2. Aanpassingen van de volgende 2. akkoord
uitvoeringskaders bijzondere
bijstand:
a. de periode waarop bijzondere
bijstand kan worden aangevraagd
wordt teruggebracht tot 1 maand;
voor deze wijziging geldt een
overgangstermijn tot 31 december
2018.
b. berekening besteedbaar
inkomen sluit aan op de beslagvrije
voet en de aflossing bij een MSNP
en WSNP.
3. a. wijziging van de PC regeling
3. akkoord
waarbij alle schoolgaande kinderen
van minimagezinnen vanaf groep 8
tot de leeftijd 18 jaar in aanmerking
kunnen komen voor een PC/laptop.
b. de gewijzigde regeling treedt in
werking per 1 april 2018.
4. Het laten vervallen van het
“restpakket” voor wat betreft het
onderdeel sociaal-culturele- en
sportieve activiteiten.

4. akkoord

–

–

5. Budgetbeheer, via gemeentelijke 5. akkoord
schuldhulpverlening, individueel te
beoordelen of deze als passende
en toereikende voorziening kan
worden aangemerkt.
6. De “beleidsregel Financiële
6. akkoord
tegemoetkoming meerkosten
personen met een beperking of
chronische psychische of
psychosociale problemen” aan te
laten sluiten op de invoering van de
collectieve aanvullende
zorgverzekering voor minima.
2.2

Dienstverlening 23705 KK
en Beleid

Notitie Inkoopvisie
jeugdzorg/Wmo 2019

Gemeenten zijn met ingang van 1 In te stemmen met nota Inrichting
januari 2015 verantwoordelijk voor inkoop Jeugd/Wmo 2019-2022
de uitvoering jeugdzorg
Regio Rivierenland.
en Wmo. In 2014 hebben de
gemeenten in Regio Rivierenland
een start gemaakt met het
inkoopbeleid voor Jeugd en Wmo.
De huidige inkoopcontracten
lopen per 31 december 2018
af en kunnen niet meer worden
verlengd. Voor de inkoop 2019 en
volgende jaren zijn in een
notitie uitgangspunten
geformuleerd en wordt
aangegeven hoe de inkoop 2019
en verder kan worden ingericht.
De colleges wordt gevraagd om
met de nota van inrichting Inkoop
in te stemmen.

3.1

Bureau/IVR

Uitvoeringsplan Integrale
Veiligheid en
Rampenbestrijding 2018

De ontwikkelingen op het gebied
van veiligheid gaan snel. De
maatschappij vraagt dan ook om
alert overheidshandelen. De
Rijksoverheid reageert hierop met
wetten, besluiten, gewijzigd beleid

23524 BUR

akkoord

1. In te stemmen met het
1. akkoord
Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid
2018.
2. Het Uitvoeringsplan Integrale
Veiligheid en Rampenbestrijding

2. akkoord

–

1

en verzoeken/oproepen aan de
lokale overheden. Niet alle
ontwikkelingen zijn even relevant
voor onze gemeente. Door een
beeld te vormen van het jaar 2017
(combinatie van objectieve en
subjectieve gegevens) en te kijken
naar de huidige ontwikkelingen is
het Uitvoeringsplan Integrale
Veiligheid en Rampenbestrijding
2018 opgesteld.

2018 middels bijgevoegde
informatie nota ter kennisname
voor te leggen aan de
gemeenteraad.

