Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 20 november 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
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 13
november 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

24063 JA

–

– Afscheidsbijeenkomst
RTVBetuwe 15 dec. Pluk
Geldermalsen

– burgemeester De Vries

– Afscheidsreceptie Loes
van Ruijven 14 dec.
Asperen

– burgemeester De Vries (2
pers.) raadsvergadering en
receptie
– wethouder Verwoert receptie
– wethouder Kool
raadsvergadering en receptie
– wethouder Andriesse
verhinderd
-secretaris Vonk
raadsvergadering en receptie

– afscheid OVN 27/11

– college is verhinderd

1 begrotingswijziging BSR
en Najaarsnota 2018 BSR
e

Het college stelt de raad voor
geen zienswijze in te dienen ten
aanzien van de najaarsnota 2018
en de daarbij behorende 1e

De raad voor te stellen geen
Akkoord
zienswijze in te dienen ten aanzien
van de najaarsnota 2-018 en de
daarbij behorende 1e

1

2.1

2.2

2.3

2.4

Dienstverlening 18205 BUR
en Beleid

Dienstverlening 23298 TK
en Beleid

Dienstverlening 23445 TK
en Beleid

Dienstverlening 24425 TK

Afwikkeling opzegging
Dienstverleningsovereenkomst Sociaal Domein TielNeerijnen

Planschade advies
Kerkstraat 2 Varik

Planschade advies
Kapelstraat 32 Ophemert

Niet van toepassing

begrotingswijziging 2018 BSR.

begrotingswijziging 2018

De dienstverleningsovereenkomst
Sociaal Domein Tiel-Neerijnen
(DVO) is ingaande 1 januari 2019
opgezegd. Voor de afwikkeling
van de DVO zijn afspraken
gemaakt, vastgelegd in een viertal
documenten:
1.Migratie klantgegevens naar de
ICT voorziening West Betuwe
(bijlage I)
2. Afronding financiële
administratie ondersteuning
sociaal domein (bijlage II)
3.Overdracht klanten, buiten
scope migratie ICT (bijlage III)
4.Afspraken frictiekosten
dienstverleningsovereenkomst
(bijlage IV)
Voorgesteld wordt in te stemmen
met onder 1 tot en met 4
genoemde documenten.

1. Voor de afwikkeling van de DVO
Tiel-Neerijnen in te stemmen met
de opgestelde afspraken:
1.Migratie klantgegevens naar de
ICT voorziening West Betuwe
(bijlage I)
2. Afronding financiële administratie
ondersteuning sociaal domein
(bijlage II)
3.Overdracht klanten, buiten scope
migratie ICT (bijlage III)
4.Afspraken frictiekosten
dienstverleningsovereenkomst
(bijlage IV)
2. De gemeente Tiel informeren
over de vastgestelde afspraken 1
tot en met 4

2. akkoord

Het college heeft naar aanleiding
van een verzoek om tegemoetkoming in de planschade besloten
geen planschadebedrag toe te
kennen als gevolg van het vaststellen van het bestemmingsplan
Molenblok Varik 2014.

1. Het advies van de SAOZ over te
nemen.

1. akkoord

2. Verzoekers géén planschadebedrag toe te kennen.

2. akkoord

Het college heeft naar aanleiding
van een verzoek om tegemoetkoming in de planschade besloten
geen planschadebedrag toe te
kennen als gevolg van het
afgeven van een omgevingsvergunning waarbij is afweken van
het bestemmingsplan Kern
Ophemert 2009.

1. Het advies van de SAOZ over te
nemen.

1. akkoord

2. Verzoekers géén planschadebedrag toe te kennen.

2. akkoord

Voor realisatie van windpark Deil

De coördinatieprocedure als

Akkoord

–
1. akkoord
2. akkoord
3. akkoord
4. akkoord

1

1

–

en Beleid

verklaren
coördinatieprocedure
windpark Deil

is het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning inmiddels
onherroepelijk. Deze besluiten zijn
gecoördineerd toegepast zodat
vergunningen en toestemmingen
gelijktijdig in procedure konden
gaan. Tijdens de voorbereidingen
voor het windpark is inmiddels
gebleken dat er nog een aantal
(aannemers)vergunningen nodig
zijn ter uitvoering van de
bouwwerkzaamheden. Het
toepassen van de coördinatieprocedure heeft voor deze
vergunningen geen meerwaarde
en werkt vertragend. Het college
van Neerijnen is voor deze
vergunningen bevoegd gezag en
verklaart dat de coördinatieprocedure niet wordt toegepast.

bedoeld in artikel 3.30 Wet
ruimtelijke ordening voor windpark
Deil niet van toepassing te
verklaren.

2.5

Dienstverlening 21001 TK
en Beleid

Verzoek overdracht rechten
en plichten anterieure
overeenkomst Windpark
Deil

Op 24 september 2018 hebben de
ontwikkelaars van Windpark Deil
toestemming gevraagd om de
rechten en plichten over te dragen
aan drie project B.V.’s te weten:
Windpark Deil B.V., Raedthuys
Windpark Deil B.V. en Burger
Windpark Het Broek B.V.
De ontwikkelaars dragen na
overdracht van de rechten en
plichten aan de project B.V.’s nog
steeds de verantwoordelijkheid
van alle verplichtingen uit de
anterieure overeenkomst, indien
de project B.V.’s hier niet aan
voldoen. Het college van
Neerijnen verleent hiervoor
toestemming.

In te stemmen met het overdragen
van de rechten en plichten van de
ontwikkelaars aan de drie project
B.V.’s: Windpark Deil B.V.,
Raedthuys Windpark Deil B.V. en
Burger Windpark Het Broek B.V.

2.6

Dienstverlening 22029 TK
en Beleid

De gemeenteraad voorstellen het
BP Kern Est, herziening Het De gemeenteraad wordt
voorgesteld het bestemmingsplan bestemmingsplan 'Kern Est,
nieuwe Achterom 11

Akkoord

–

Akkoord, het voorstel is niet tijdig
aangemeld voor behandeling in

2

'Kern Est, herziening Het nieuwe
Achterom 11' ongewijzigd vast te
stellen en geen exploitatieplan
conform artikel 6.12 lid 2 Wro vast
te stellen. Met dit plan wordt de
uitbreiding van het bedrijf mogelijk
gemaakt.

herziening Het nieuwe Achterom
11’ gewijzigd vast te stellen en
hiervoor geen exploitatieplan
conform artikel 6.12 lid 2 Wro vast
te stellen.

raadsvergadering van 29
november/6 december maar
verzocht wordt dit als nazending
nog toegevoegd aan de
raadsagenda.

