Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 22 augustus 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Wethouder R. Verwoert
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.
(BUR)
(TK)
(KK)
(RV
(JV)

Afwezig:
Wethouder J. Andriesse

(JA)

1 = Bedrijfsvoering

Burgerparticipatie
1 = Informeren
2 = Raadplegen

2 = Dienstverlening en Beleid
3 = Bureau/IVR
7 = Geheime stukken

3 = Adviseren
4 = Coproduceren
5 = Zelf beslissen

0 = Algemeen/BMO

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 15
augustus 2017.

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:
Diverse uitnodigingen.
-Kennisdag sport en
duurzaamheid op
donderdag 7 september van
9.00 tot 17.30 uur in Apeldoorn van de Vereniging
Sport en Gemeenten
-10e Congres Barometer
Maatschappelijk Vastgoed
van de Hanzehogeschool
Groningen op 5 oktober
– Corsoclub Neerijnen,
sponsorbijeenkomst op
vrijdag 1 september om
20.00 uur.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

– v.k.a.

Breedband

1. Kennis nemen van de
beantwoording door Regio
Rivierenland op de door de

1.1

Bedrijfsvoering

20993 TK

Stand van zaken breedband.

–

– v.k.a.

– onder voorbehoud
burgemeester en wethouder
Krook

Kennis genomen van de
beantwoording en besproken in
aanloop naar gezamenlijke

–

gemeente West Betuwe gestelde
vragen.

collegevergadering op 29
augustus a.s.

2. Kennis nemen van het feit, dat
Regio Rivierenland (nog) geen
onderliggende documenten
(businessplan, exploitatiebegroting,
conceptleningsvoorwaarden) heeft
verstrekt.
3. In de vergadering van 29
augustus de zaken bespreken met
Regio Rivierenland, zoals
omschreven in de kopjes
‘Voorlopige bestuurlijke
standpunten’ en ‘Adviezen’.
2.1

Dienstverlening 23329 KK
en Beleid

Clientervaringsonderzoek
Wmo 2015 en 2016

Als gemeente vinden we het
belangrijk om te weten hoe
inwoners de dienstverlening van
de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning ervaren. Over
2015 en 2016 zijn
cliëntervaringsonderzoeken
uitgevoerd met als doel om het
Wmo-beleid te verbeteren. Hier uit
blijkt dat op diverse fronten een
verbetering is tussen 2015 en
2016, als voorbeeld de kwaliteit
van de ondersteuning. Daarnaast
zijn er enkele aandachtspunten
zoals in hoeverre inwoners weten
waar ze met welke hulpvraag
terecht kunnen en hoe snel zij
geholpen worden met een
hulpvraag. Hiervoor zijn
verbeteracties opgesteld waarmee
deels al is gestart. Deze acties
richten zich met name op de
communicatie tussen de
gemeente en haar inwoners.

1. Kennis te nemen van het
1. kennis van genomen.
Wmo Clientervaringsonderzoek gemeente Neerijnen
over 2015 en 2016.
2. In te stemmen om met de
2. akkoord
gekozen aanpak van
verbeteracties.
3. De Wmo clientervarings3. akkoord
onderzoeken en een
informatienota ter kennis te
brengen aan de
gemeenteraad.
Graag in
portefeuillehoudersoverleg nog
de vergelijking met de resultaten
van Geldermalsen en Lingewaal
bespreken.

2

2.2

Dienstverlening 23857 TK
en Beleid

VOBP Opijnen
Ridderskamp overtuinen.

Het voorontwerp
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen, herziening
Ridderskamp Opijnen overtuinen
wordt in procedure gebracht
waarbij de bestemmingsplan
Agrarisch omgezet wordt naar
Groen en Recreatie – Overtuin.

Het voorontwerp bestemmingsplan akkoord
Buitengebied Neerijnen, herziening
Ridderskamp Opijnen overtuine4n”,
in procedure brengen nadat de
initiatiefnemer de planschadeverhaalovereenkoms, zoals bij dit
advies is gevoegd, ondertekend
heeft.

2

2.3

Dienstverlening 23862 TK
en Beleid

OBP Dorpsstraat 8
Ophemert

Het ontwerp bestemmingsplan
“Kern Ophemert, herziening
Dorpsstraat 8”, wordt ongewijzigd
ter inzage gelegd.

Het ongewijzigde ontwerp
akkoord
bestemmingsplan “Kern Ophemert,
herziening Dorpsstraat 8” ter
inzage leggen.

2

2.4

Dienstverlening 23893 KK
en Beleid

Bestuursrapportage 2017
Op 13 juli 2017 heeft het
en begrotingswijziging 2018 Algemeen Bestuur (AB) van
Werkzaak Rivierenland.
Werkzaak Rivierenland de
begroting 2018 vastgesteld.
Hierbij is het AB uitgegaan van de
concept-begroting die in april 2017
aan de raden in de regio is
voorgelegd om een zienswijze in
te dienen. Inmiddels is nieuwe
informatie beschikbaar over de
rijksbijdragen voor 2017 en verder
en over de ontwikkeling van de
uitgaven. Deze informatie is
verwerkt in de bestuursrapportage
2017 en leidt tot begrotingswijzigingen voor 2017 en 2018.
Op basis van de gemeenschappelijke regeling worden de
raden in de regio in de gelegenheid gesteld om hierop een
zienswijze in te dienen. Daarnaast
is het verzoek om in te stemmen
met het voortaan zonder
zienswijzen verwerken van

1. De raad voor te stellen
1. akkoord
inzake de bestuursrapportage 2017 en de
begrotingswijziging 2018
aan het dagelijks bestuur
van Werkzaak Rivierenland
de volgende zienswijze
kenbaar te maken:
-in te stemmen met de
begrotingswijzigingen en
de reactie op de
Bestuursrapportage 2017;
-te verzoeken om voortaan
de prognose van het
jaarresultaat onderdeel te
laten zijn van de
begrotingswijziging.
2. De raad voor te stellen niet 2. akkoord
in te stemmen met het
verzoek om voortaan
zonder zienswijzen
begrotingswijzigingen te
verwerken die
samenhangen met de

begrotingswijzigingen die
samenhangen met de effecten
van rijkscirculaires.

effecten van rijkscirculaires.
College is van mening dat
Werkzaak duidelijke en heldere
voorstellen en stukken voor moet
leggen aan de gemeenten.

