Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 21 maart 2017 om 9.30 uur bij Kasteel Ophemert.
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 = Vertrouwelijke stukken

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

Afwezig:
Nr.

Afdeling

Zaak

0.1

Secretaris

–

0.2

Secretaris

–

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

B&W besluitenlijst 14 maart Voorstel tot vaststellen
2017
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Akkoord

-

Uitnodigingen:

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

Diverse uitnodigingen.

-

1.Kick-off FruitDelta
Rivierenland op maandag
27 maart om 17.00 uur in
Geldermalsen.

1. burgemeester De Vries,
wethouder Verwoert en
wethouder Kool

2.Afscheid burgemeester
Veerhoek op vrijdag 31
maart om 13.30 uur
(vergadering) en vanaf
15.30 uur receptie.

2. burgemeester De Vries en
wethouder Krook

3.Presentatie Fruitcorso op
donderdag 13 april om
20.00 uur in Tiel.

3. wethouder Andriesse

4.Prominenten Team
Nationale Rode Kruis
Bloesemtocht op zaterdag
22 april a.s. in
Geldermalsen.

4. burgemeester De Vries (met
partner)

5.Afscheidsreceptie
secretaris Derksen op
woensdag 26 april om 19.00
uur in Zaltbommel.

5. gemeentesecretaris Vonk

6.Werkconferentie Oost
Nederland Integratie van
Vluchtelingen op maandag
29 mei van 10 tot 13.30 uur
in Zutphen.

6. burgemeester De Vries eea
afhankelijk van nog te ontvangen
definitief programma

2.1

Dienstverlening 22420 KK
en Beleid

Portefeuillehoudersoverleg
Wmo/Jeugd op 23 maart.

Vergaderstukken.

Voor kennisgeving aan te nemen.

Voor kennisgeving aangenomen

-

2.2

Dienstverlening 01644 TK
en Beleid

Plaatsingsplangesprek
Monet.

Jaarlijks voert de gemeente een
De memo voor kennisgeving aan te Voor kennisgeving aangenomen
plaatsingsplangesprek met de
nemen en aan de raad aan te
en naar Raad versturen
verschillende operators met als
bieden.
doel de bereikbaarheid van mobiel
telefonie in Neerijnen te
verbeteren.

-

2.3

Dienstverlening 22589 BUR/ Jaarverslag
en Beleid
TK
omgevingstaken 2016.

Het college van burgemeester en
wethouders doet jaarlijks verslag
aan de gemeenteraad over het
beleid met betrekking tot de
uitvoering van de wettelijke
handhavingstaken en milieutaken.
Het jaarverslag omgevingstaken
2016 is de verantwoording van de
uitgevoerde omgevingstaken in
2016 op basis van het
jaarprogramma omgevingstaken
2016, omgevingsbeleidsplan en
de uitgevoerde taken voor bouwen
en ruimtelijke ordening.

1. Het jaarverslag omgevings- 1. akkoord
taken 2016 vast te stellen.
2. Het jaarverslag omgevings- 2. akkoord
taken 2016 ter
kennisgeving aan te bieden
aan de gemeenteraad.
3. Het jaarverslag
3. akkoord
omgevingstaken 2016 toe
te zenden aan de provincie
Gelderland.

1

2.4

Dienstverlening 22588 BUR/ Jaarprogramma
en Beleid
TK
omgevingstaken 2017.

Voor het uitvoeren van de
omgevingstaken (bouw, milieu en
ruimtelijke ordening) dient jaarlijks

1. Het jaarprogramma
1. akkoord
omgevingstaken 2017 vast
te stellen.

1

te worden beschreven welke
taken er worden uitgevoerd. Dit
wordt beschreven in het
jaarprogramma omgevingstaken.
Het jaarprogramma dient
eveneens te zijn voorzien van een
overzicht van de financiële
gevolgen van de uitvoering van de
hiervoor bedoelde wettelijke
taken.

2. Nieuwe taken vanuit een
2. akkoord
minimale kwaliteit uit te
voeren en monitoren
binnen de huidige begroting en werkprogramma.
3. Het jaarprogramma
3. akkoord
omgevingstaken 2017 ter
kennisgeving aan te bieden
aan de gemeenteraad.
4. Het jaarprogramma
4. akkoord
omgevingstaken 2017 toe
te zenden aan provincie
Gelderland.
1. Het ontwerp van het be1. akkoord
stemmingsplan 'Buitengebied Neerijnen, Veegplan 2017' in overeenstemming met artikel 3.8
Wro en artikel 3.12 Awb
voor iedereen ter inzage te
leggen.
2. De gemeenteraad
2. akkoord
informeren over de
publicatie door middel van
de informatienota.

2.5

Dienstverlening 20642 TK
en Beleid

Publicatie ontwerpbestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen, Veegplan 2017.

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten
'buitengebied Neerijnen, Veegplan
2017', ter inzage te leggen
conform artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 3.12
Algemene wet bestuursrecht.

2.6

Dienstverlening 21930 TK
en Beleid

Stand van zaken Rondweg
Waardenburg / Tuil.

Op de agendaplanning van het
De memo voor kennisgeving aan te Voor kennisgeving aangenomen
college staat voor deze
nemen.
vergadering de stand van zaken
inzake de rondweg Waardenburg/
Tuil.

2

-

