Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 20 september 2016 om 09.30 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
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij
Afwezig:
Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

–
–

0.2

Portefeuille

Onderwerp

Besluit

BP

B&W besluitenlijst 13 september Vaststellen besluitenlijst
2016.

Akkoord.

n.v.t.

-Uitnodiging regionale wethoudersbijeenkomsten bestuurlijk netwerk J42 – div. data

– College is verhinderd.

n.v.t.

-Uitnodiging rivierenland
klassiek op 18 september om
14.00 uur Stroomhuis Neerijnen.

Advies

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

– Agenderen voor komende
vergadering, betreft dan uitnodiging
voor oktober as.

-Uitnodiging Oogstfeest 2016
'hoe gaat het met de natuur en
het landschap?' op donderdag
29 september om 14.30 uur in
Loenen.

– College is verhinderd.

-Uitnodiging afscheidsreceptie
directeur Auktje Reiffers van
Boer & Zorg op donderdag 20
oktober om 15.30 uur in
Bennekom.

– College is verhinderd.

-Vooraankondiging minisymposium 'mantelzorg (niet)
vanzelfsprekend' op vrijdag 4
november om 14.00 uur in
Haaften.

– Burgemeester zal aanwezig zijn.

–Uitnodiging scenariogesprek
en informatieavond Kracht van
Oost-Nederland, Veluwe,
Rivierenland, Achterhoek en
Twente. De Informatiebijeenkomsten zijn op 5 en 6
oktober en het scenariogesprek
op 7 november in Deventer.

– College is verhinderd.
Graag separaat melden dat
wethouder Verwoert eveneens niet
beschikbaar is. Hij is opgenomen in
de lijst van deelnemers die is rond
gestuurd.

2.1

Dienstverlening 16668
en Beleid

Weth. Kool /
Breedband Fase 5
Burg. De Vries

Kennis nemen van de volgende fase
van het onderzoek.

Kennis van genomen.

n.v.t.

2.2

Dienstverlening 18373
en Beleid

Weth. Kool

OBP Buitengebied Neerijnen,
herziening Marijkestraat 14.

Het gewijzigde ontwerp bestemmingsplan, Buitengebied Neerijnen,
herziening Marijkestraat 14, ter inzage
leggen.

Akkoord.

Raadplegen

2.3

Dienstverlening 20502
en Beleid

Weth. Kool

Ontwerpwijzigingsplan
Steenweg 70, Zandweg 52
Waardenburg.

Het ontwerpwijzigingsplan 'buitengebied Akkoord.
Neerijnen, wijziging Steenweg 70 –
Zandweg 52 Waardenburg' in procedure
brengen, nadat de bijgevoegde
anterieure overeenkomst en
planschadeovereenkomst door alle
partijen zijn ondertekend en de
plankosten zijn voldaan aan de
gemeente Neerijnen.

Raadplegen

2.4.

Dienstverlening 22089
en Beleid

Weth. Kool

Opschoning klantenbestand
Regiotaxi per 1-1-2017

1. Klantenpassen van inwoners
die hebben aangegeven deze
te willen behouden, voort te
zetten.

Akkoord.
Overzicht met niet reagerende
klanten uitwisselen met het Sociaal

Raadplegen

2. Klantenpassen van inwoners
Wijkteam.
die hebben aangegeven deze
niet meer te willen gebruiken,
overleden of verhuisd zijn, stop
te zetten.
3. Inwoners die niet gereageerd
hebben, een tweede brief te
sturen met een nieuwe
reactietermijn en de
aankondiging de pas stop te
zetten bij geen reactie, voort te
zetten als zij binnen de gestelde
termijn aangeven de pas te
willen behouden.
4. Pashouders via een brief te
informeren over de gevolgen
voor hen, van de beslissinge,
zoals genomen door het college
van B&W op basis van dit
advies.
5. Het nieuwe klantenbestand
door te geven aan Tiel, welke
het doorgeeft aan de nieuwe
vervoerder.
2.5

Dienstverlening 17368
en Beleid

Weth. Kool

Bod corporaties met betrekking
tot de prestatieafspraken.

Voor kennisgeving aan te nemen.

Voor kennisgeving aangenomen.
Wat meer ambitie opnemen,
prestatie afspraken statushouders
goed vastleggen.

n.v.t.

2.6

Dienstverlening 16559
en Beleid

Weth. Krook

Project Leefbaarheid

Stand van zaken project leefbaarheid
september 2016.

Voor kennisgeving aannemen.
n.v.t.
Aangeven dat er vooral behoefte is
aan meer concrete voornemens.
Dit is teveel een abstracte
beschouwing met vooral “top-down”
benadering. Behoefte is meer
samenleving, minder gemeente in
het leefbaarheidsvraagstuk.

