Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 21 februari 2017 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
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaak

0.1

Secretaris

–

0.2

Secretaris

–

Nr.

0 = Algemeen/BMO

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

Poho Onderwerp

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

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

B&W besluitenlijst 14
februari 2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Akkoord.

-

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

1.Debatavond: Verkiezingen
in het Paradijs? Op woensdag 8 maart om 20.00 uur in
Varik (door kerken Varik en
Heesselt).

1.1

Bedrijfsvoering

22550 JA

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

1. College neemt de uitnodiging
voor kennisgeving aan.

2.Conferentie 'beproefd,
gedurfd, versneld' op
maandag 27 maart om 13
uur in Den Haag.

2. College verhinderd.

3.Verdiepingsmiddag/avond
voor colleges in Rivierenand op dinsdag 9 mei.

3. College zal aanwezig zijn.

Vergadering BOV/AB
Regionaal Archief Rivierenland.

Vergaderstukken BOV/AB
vergadering 23 feb.

Kennisnemen van de
vergaderstukken.

Kennis van genomen.

-

2.1

Dienstverlening 18205 KK
en Beleid

Mandaatbesluit DVO
Sociaal Domein Tiel –
Neerijnen.

De uitvoering van de taken van de
Wmo, Jeugdwet, Bijzondere
Bijstand, Schuldhulpverlening en
begeleiding inwoners met een
uitkering ogv Participatiewet
(klantprofiel 4) wordt verricht door
de gemeente Tiel. De juridische
verankering heeft vorm gekregen
middels de Dienstverleningsovereenkomst Sociaal Domein TielNeerijnen (DVO) vastgesteld op
21 juni 2016. In een bij het DVO
behorend Mandaatbesluit is voor
de uitoefening van alle
bevoegdheden mandaat verleend.
Eerst nu is gebleken dat het
Mandaatbesluit abusievelijk niet
voorziet in een mandaat voor het
nemen van besluiten op grond van
de Jeugdwet en de Verordening
Jeugdhulp gemeente Neerijnen.
Het voorgestelde herziene
Mandaatbesluit repareert het
ontbreken van mandaat voor
besluiten op grond van de
Jeugdwet.

2.2

Dienstverlening 22531 TK
en Beleid

PV Zandstraat 47a Opijnen. Binnen de welzijnsbevoegdheid
zoals geboden in artikel 3.7.7 van
het bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, wordt
meegewerkt aan het wijzigen van
de Agrarische bestemming naar
Wonen.

2.3

Dienstverlening 22447 BUR

Uitvoeringsplan IVR 2017.

De ontwikkelingen op het gebied

1. Instemmen met herzien
Mandaatbesluit deeluitmakend van hetDVO
Sociaal Domein TielNeerijnen vastgesteld op
21 juni 2016, met de
toevoeging van het
onderdeel Jeugdwet en
Jeugdhulp.
2. Uitvoeringsorganisatie van
de gemeente Tiel
informeren over herzien
Mandaatbesluit.

Akkoord en deze besluitvorming
houdt in dat het mandaat met
terugwerkende kracht is
toegekend en wel vanaf 21 juni
2016.

Indien er een verzoek komt voor
Akkoord.
het wijzigen van het
bestemmingsplan Buitengebied
Attent bij evt. uitwerking op
Neerijnen om de Agrarische
termijn van realisatie.
bestemming van het perceel
Zandstraat 47a te Opijnen te
wijzigen naar Wonen hieraan alleen
meewerken onder de in artikel
3.7.7 van het bestemmingsplan
Buitengebied Neerijnen (veegplen
2017) geboden mogelijkheden.
1. In te stemmen met het

Akkoord.

1

1

1

en Beleid

van veiligheid gaan snel. De
maatschappij vraagt dan ook om
alert overheidshandelen. De
Rijksoverheid reageert hierop met
wetten, besluiten, gewijzigd beleid
en verzoeken / oproepen aan de
lokale overheden. Niet alle
ontwikkelingen zijn even relevant
voor onze gemeente. Door den
beeld te vormen van het jaar 2016
(combinatie van objectieve en
subjectieve gegevens) en kijken
naar de huidige ontwikkelingen is
het Uitvoeringsplan Integrale
Veiligheid en Rampenbestrijding
(IVR) 2017 opgesteld.

Uitvoeringsplan Integrale
Veiligheid 2017.
2. Het Uitvoeringsplan IVR
2017 middels de informatie
nota ter kennisname voor
te leggen aan de
gemeenteraad.

