Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 21 november 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 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 = 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 14
november 2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:
Diverse uitnodigingen.
– Lezing over de verdedigingslinie van Prins
Maurits van Oranje langs de
Waal op dinsdag 28
november om 20 uur in Lent
door de Stichting Onze
Waal.
-Symposium ‘grip op
onbegrip’ door MEE
Gelderse Poort op
donderdag 30 november om
13.00 uur in Nijmegen
-Kenniscafe Beschermd
Wonen op woensdag 6
december in Arnhem door
de provincie Gelderland.
-Wabo-VTH Coordinatieoverleg door de provincie
Gelderland op vrijdag 8
december om 14 uur in
Nijmegen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.
– vka

– vka

– college verhinderd

– wethouder Kool

–

-Informatiebijeenkomst
‘vroegsignalering’ door
Vitens op donderdag 14
december om 10 uur in
Zwolle.

– vka

1.1

Bedrijfsvoering

23342 RV

Managementletter 2017.

In de managementletter 2017
De aanbevelingen uit de
heeft de accountant een aantal managementletter 2017 op te
aanbevelingen opgenomen
volgen.
waarvan het college besloten
heeft deze op te volgen voor de
opstelling van de jaarrekening
2017.

akkoord

--

1.2

Bedrijfsvoering

18389 RV

Aanwijsbesluiten budgethouders 2018 en mandaatbesluit.

Het College van B en W dient
jaarlijks de budgethouders aan
te wijzen. De
aanwijzingsbesluiten voor het
jaar 2018 worden nu aan u
voorgelegd. Tevens wordt
voorgesteld om voor het jaar
2018 mandaat te verlenen aan
het MT voor de bevoegdheid om
budgethouders aan te wijzen.

1. akkoord

--

1.3

Bedrijfsvoering

23079 KK

Overeenkomsten Kulturhus
Haaften.

Met de Stichting Beheer en
Exploitatie Kulturhus Haaften
worden voor een periode van
drie jaar diverse
overeenkomsten afgesloten.

1.4

Bedrijfsvoering

23348 RV

Belastingverordeningen
2018.

Jaarlijks worden in de laatste
raadsvergadering de belastingverordeningen voor het
volgende jaar vastgesteld.

1. De budgethouders
aanwijzen conform de
aanwijsbesluiten voor
2018 in bijlage 1.
2. Mandaat te verlenen aan
het MT (teammanager /
gemeentesecretaris) voor
de bevoegdheid om de
budgethouders aan te
wijzen in het jaar 2018.

2. akkoord
let op dezelfde naam
afkortingen voor
diverse budgethouders

Met de Stichting Beheer en
Akkoord
Exploitatie kulturhus Haaften
overeenkomsten aan te gaan voor
2018 t/m 2020.

1. De raad voor te stellen de
belastingverordening
2018 vast te stellen
conform raadsvoorstel.
2. De raad voor te stellen het
lopende WRP, inclusief
tarieven, ook naar 2018
door te trekken.

1. akkoord
Effecten GNL-fusie
aanvullen in
raadsvoorstel
2. akkoord.
Wethouder Kool stemt
tegen toepassen

--

--

inflatiecorrectie voor
lijkbezorgingsrechten
Toegevoegd wordt nog
Staangeldverordening
2018 en onder
intrekking van
Staangeldverordening
2017 (zie B&W 28
november 2017).
2.1

Dienstverlening
en Beleid

TK

2.2

Dit agendapunt
= vervallen en
wordt 7.1

2.3

Dienstverlening 23338 JA
en Beleid

Reactie op 2e voortgangsrapportage AVRI 2017.

Brief aan de AVRI.

Taalakkoord Regio
Rivierenland 2018/2020.

In Nederland hebben meer dan
1. In te stemmen met het
twee miljoen mensen veel
Taalakkoord Regio
moeite met lezen en schrijven.
Rivierenland 2010/2020.
Taalvaardig zijn is echter een
2. Het Taalakkoord, na
belangrijke voorwaarde om te
ondertekening op 30
participeren in de maatschappij
november 2017, te
en op de arbeidsmarkt. Daarom
zenden aan de raad.
hebben de ministeries van
Beslispunt burgemeester:
OCW, SZW en VWS
3. Volmacht te verlenen aan
gezamenlijk het
wethouder J. Andriesse
actieprogramma ‘Tel mee met
om namens hem het taaltaal’ ontwikkeld om te
akkoord te ondertekenen
voorkomen dat mensen met een
op 30 november 2017.
beperkte taal-vaardigheid aan
de kant komen te staan. Op
basis van dit programma
hebben de gemeenten de regie
en verantwoordelijkheid
gekregen om samen met
curatieve en preventieve
partijen het taalnetwerk te
verduurzamen. Hiervoor is in
Regio Rivierenland het
‘Taalakkoord Regio Rivierenland

Conform advies.

Ingestemd met brief

--

1. akkoord

--

2. akkoord

3. Burgemeester
verleent volmacht aan
wethouder Andriesse

2018/2020” opgesteld.
2.4

Dienstverlening 22386 JA
en Beleid

Informatienota Voor- en
Vroegschoolse Educatie
(VVE).

Inspectie Voor- en
Vroegschoolse Educatie.

Kennis nemen van deze
informatienota.

2.5

Dienstverlening 22736 JA
en Beleid

Jaarverantwoording
Kinderopvang 2016.

De inspectie van het Onderwijs
onderzoekt ieder jaar het door
de gemeenten uitgevoerde
toezicht en de handhaving van
de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.

Kennis te nemen het besluit status Vka, informatienota
Jaarverantwoording Kinderopvang naar Raad versturen
2016.

2.6

Dienstverlening 22869 TK
en Beleid

Verkoop perceel gemeente- Er is een verzoek ontvangen tot
grond in Hellouw.
aankoop van een perceel
gemeentegrond in Hellouw. De
gevraagde grond is onderdeel
van een groter terrein dat in
gebruik is als parkeerplaats en
hobbymatige tuinbouw.

2.7

Dienstverlening 21948 TK
en Beleid

OBP Ridderskamp Opijnen
Overtuinen

2.8

Dienstverlening 21187 TK
en Beleid

Vaststelling BP Kerkewaard Het college van burgemeester
2016.
en wethouders heeft besloten
het ontwerpbestemmingsplan
“kerkewaard 2016’ voor
besluitvorming aan de
gemeenteraad voor te leggen.
Het zal gaan om een
ongewijzigde vaststelling van
het bestemmingsplan.

Het ontwerp bestemmingsplan
‘buitengebied Neerijnen,
herziening Ridderskamp
Opijnen Overtuinen’, wordt
ongewijzigd ter inzage gelegd.

1. De gevraagde grond niet
te verkopen.
2. De mogelijkheid open te
houden om in de
toekomst het terrein te
herontwikkelen.

Het ontwerp bestemmingsplan
‘buitengebied Neerijnen,
herziening Ridderskamp Opijnen
Overtuinen’, ter inzage te leggen.

Vka, informatienota
naar Raad versturen

1. akkoord

--

--

2. akkoord

akkoord

1. akkoord
1. In te stemmen met de
wijze van afhandelen van
de ingekomen zienswijzen
overeenkomstig het
gestelde in ‘nota van
zienswijzen bestemmingsplan kerkewaard
2016’.
2. akkoord
2. Het bestemmingsplan
‘kerkewaard 2016’

2

1

ongewijzigd door de
gemeenteraad te laten
vaststellen.
3. De raad voor te stellen
geen exploitatieplan
conform artikel 6.12 lid 2
Wro vast te stellen.
2.9

Dienstverlening 22420 KK
en Beleid

2.10 Dienstverlening 22320 TK
en Beleid

Aanpassing tarieven
vervoer zorginkoop Wmo/
Jeugd 2018.

Met de zorginkoop Wmo/ Jeugd
hebben zorgaanbieders de
mogelijkheid om aan te geven
of zij dagbesteding bieden
inclusief of exclusief vervoer.
Zorgaanbieders geven aan dat
dat huidige tarief ontoereikend
is. Voorgesteld om de tarieven
met ingang van 1 januari 2018
te verhogen zodat het vervoer
(zorgcontinuiteit) gewaarborgd
blijft.

Principeverzoek ruimte voor Omdat het college de voordelen
ruimte glastuinbouw Est/
van het ruimtelijke plan voor
Tuil/Haaften.
sloop van 25.000 m2 aan
kassen en 1.000 m2 aan
bedrijfsgebouwen op 4 locaties,
in ruil voor 10 woningen (ruimte
voor ruimte), dermate positief
vindt, ondanks dat het plan niet
past binnen haar eigen beleid,
zal aan de gemeenteraad om
advies worden gevraagd over
haar bereidheid om te zijner tijd
mee te werken aan dit initiatief.

3. akkoord

1. akkoord
1. In te stemmen met een
aanpassing van het tarief
voor vervoer (zowel met
als zonder rolstoel) met
ingang van 1 januari
2018.
2. De tarieven te bepalen op:
2. akkoord
zonder rolstoel 10,89 en
met rolstoel 19,25.
Volgende week graag
aan college aangeven
hoeveel
vervoersbewegingen er
afgelopen jaar zijn
geweest en wat dan
het verschil in kosten is
tov dit voorstel
1. Indien er een verzoek
komt voor de herziening
van het bestemmingsplan
Buitengebied van
Neerijnen, ten behoeve
van bouwmogelijkheden
voor 10 woningen en 1
afwijkend bijgebouw in ruil
voor de sloop van kassen
en bedrijfsgebouwen op
de percelen
Karnheuvelse-straat 16 te
Est, de Buitenweg 4 te
Haaften, de Bouwing 1 te

1. akkoord
1
College legt, gezien de
meerwaarde en het
maatwerksituatie, het
principeverzoek ter
advisering voor aan de
gemeenteraad. (zie
B&W 28 november
2017)

Tuil en de Gerestraat 3 te
Heesselt, hieraan niet
meewerken.
2. Indien het college het niet
eens is met beslispunt 1,
de gemeenteraad om
advies vragen over hun
bereidheid om mee te
werken aan dit initiatief
voordat een definitief
besluit wordt genomen.

2. aanpassen.
Informatienota
aanpassen
Aanmelden bij griffier
voor agendering in
Presidium met het
verzoek te agenderen
in cyclus van januari
2018.

2.11 Dienstverlening 21258/ KK
en Beleid
25895

Informatienota raadsvraag
onderhoud speeltuinen.

Beantwoording raadsvraag
achterstallig onderhoud
speeltuinen.

Ter kennisname.

Vka

