Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 21 augustus 2018 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder R. Verwoert
Wethouder T. Kool
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren
Afwezig:
Wethouder J. Andriesse

Nr.

(BUR)

0 = Algemeen/BMO

(RV)
(TK)
(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

(JA)

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 14
augustus 2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld
2.1 Nader uitzoeken of het
voornemen medewerking te
verlenen aan herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen aan de raad moet
worden voorgelegd.

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

– Uitnodiging “Samen over de
grens kijken van welzijn en zorg”
3 okt. Tiel

– vka

– Uitnodiging Sponsoravond
Corsowagen Neerijnen 30 aug.
Varik

– burgemeester De Vries

– Nationale bijenstrategie in de
praktijk 20 sept. div. locaties

– vka

– Wielerwedstrijd voor
bestuurders Fruitcorso Tiel 15
sept.

– collegeleden verhinderd
vanwege andere activiteiten

– Ballonvaart Bouwsocieteit
Rivierenland 12 sept.

– college neemt niet deel aan
deze bijeenkomsten

2.1

Dienstverlening 23413 TK
en Beleid

Mobiliteitsagenda en
regionaal mobiliteitsfonds.

Raadsvoorstel Mobiliteitsagenda
en regionaal mobiliteitsfonds te
behandelen in raad van 27
september 2018.

In te stemmen met het concept
raadsvoorstel en het presidium te
vragen het te agenderen voor de
raadsvergadering van 27
september 2018.

2.2

Dienstverlening –
en Beleid

Stand van zaken top 5
fietsknelpunten.

Kennisnemen van de stand van
zaken van de top 5
fietsknelpunten.

In te stemmen met bijgevoegde
Vka, omzetten in Neerijneninformatienota Stand van zaken top format
5 fietsknelpunten

–

2.4

Dienstverlening 05636 TK
en Beleid

Plan Kruyt Tuil

Op 1 maart 2018 heeft het college
een besluit genomen over het
verzoek van ontwikkelaar VABO
over enkele planaanpassingen in
het plan Kruyt in Tuil. Hieraan is
gedeeltelijk gehoor gegeven. Nu is
een nieuw verzoek gedaan over
het optrekken van de nokhoogte
naar 11m voor de rijwoningen op
het middenterrein. Dit verzoek zat,
verkapt in meerdere
aanpassingen in hoogte voor alle
woningen, ook al in het verzoek
dat 1 maart behandeld is.

Niet meewerken aan het verhogen
van de nokhoogte van 9 naar 11
meter voor de 6 woningen op het
middenterrein

1

2.5

Dienstverlening 22533 TK
en Beleid

Ontwerpbestemmingsplan
Neerijnse Mark 1 te
Neerijnen

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten het
ontwerpbestemmingsplan
Neerijnense Mark1 te Neerijnen,
ter inzage te leggen conform
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 3:12 Algemene
wet bestuursrecht.

1. Het bijgevoegde
1. akkoord
ontwerpbestemmingsplan
‘Neerijnense Mark 1 te Neerijnen’ in
overeenstemming met artikel 3.8
Wro en artikel 3:12 Awb voor
iedereen ter inzage te leggen, op
het moment dat de plankosten zijn
betaald.

2.7

Dienstverlening 20993

TK

Oprichten

Oprichten Gemeenschappelijke

akkoord

akkoord

2. De bijgevoegde anterieure
overeenkomst en
planschadeverhaalsovereenkomst
v.w.b. Neerijnense Mark 1 te
ondertekenen.

2. akkoord

Kennisnemen van de

vka

–

2

-

en Beleid

Gemeenschappelijke
regeling
Uitvoeringsorganisatie
Breedbandnetwerk
Rivierenland

regeling Uitvoeringsorganisatie
Breedbandnetwerk Rivierenland

aanpassingen op het raadsvoorstel
dat op 31.7.2018 in het college van
B&W is behandeld.

