Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Maandag 22 mei 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 16 mei
2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:
– Uitnodiging voor de
Algemene
Ledenvergadering van het
Gelders Genootschap op
vrijdag 30 juni 2017 van
09:00 – 16:30 uur.

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

– college is verhinderd

–

– Uitnodiging voor het
bijwonen van het koperen
jubileum van de
Wethoudersvereniging op
vrijdag 23 juni van 9:30 –
17:00 uur te Den Haag.

– wethouder Krook

-Uitnodiging voor PJG
Krachttoer (datum is
gewijzigd).
Krachttoer is verplaatst naar
30 juni van 9:30 tot 14:00
uur te Zutphen.

– v.k.a.

1.1

Bedrijfsvoering

2.1

Dienstverlening 21629 TK
en Beleid

2.2

2.3

21833 RV

Dienstverlening 21828 KK
en Beleid

Dienstverlening 21451 TK
en Beleid

Wijziging GR
Belastingsamenwerking
Rivierenland 2016.

De raad voor te stellen
toestemming te verlenen aan het
College om de GR BSR aan te
passen zodat begrotingswijziging
waarbij de totale bijdrage voor de
deelnemers met minder dan 3%
wijzigt niet langer voor te leggen
aan de gemeenteraden voor een
zienswijze.

De raad voor te stellen het College
toestemming te verlenen de
Gemeenschappelijke regeleing
BSR te wijzigen zodat
begrotingswijzigingen waarbij de
totale bijdrage voor de deelnemers
met minder dan 3 procent wijzigt
niet langer voorgelegd hoeven te
worden voor een zienswijze.

akkoord

Vaststelling afwijkingsbeleid Het college heeft de
Kruimelregeling 2017.
Kruimelregeling 2017 vastgesteld
om initiatiefnemers de
mogelijkheid te bieden tot
afwijking van bouw- en
gebruiksregels van
bestemmingsplannen en de
gemeente Neerijnen.

1. De “Kruimelregeling 2017”vast te 1. akkoord
stellen en daarmee de
“Kruimelregeling 2013”te
vervangen.
2. Het vaststellingsbesluit bekend
te maken door middel van een
publicatie.

2. akkoord

Contractering 3 landelijke
instellingen sociaal domein
(Kindertelefoon, Sensoor en
AKJ) per 1 januari 2018.

Met ingang van 1 januari 2018
beëindigt de VNG de mogelijkheid
om collectieve activiteiten in te
kopen en te financieren. Het
betreft hier de contractering en
financiering van drie landelijke
instellingen: De Kindertelefoon,
Stichting Sensoor (Luisterend
Oor) en Stichting AKJ
(vertrouwenswerk Jeugd).
Gemeenten dienen zelf deze
wettelijke taken nu zelf in te kopen
en te financieren.

1. In te stemmen met afsluiten
Kindertelefoon, Luisterend oor en
vertrouwenswerk jeugd.

1. akkoord

2. In te stemmen met afwijking van
het inkoop- en
aanbestedingsbeleid.

2. akkoord

3. In te stemmen met bijgevoegde
concept-overeenkomst.

3. akkoord

4. De financiele consequenties op
de reguliere wijze te verwerken via
de betreffende rijkscirculaire.

4. akkoord

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten het
ontwerpbestemmingsplan
“Windpark Deil” en het daarbij
behorende MER (Milieueffectrapport) voor besluitvorming
aan de gemeenteraad voor te
leggen. Het zal gaan om een

1. Instemmen met de wijze van
afhandelen van de ingekomen
zienswijzen overeenkomstig het
gestelde in “Nota van
Beantwoording
Ontwerpbestemmingsplan en
omgevingsvergunning Windpark
Deil”.

1. akkoord

Vaststelling MER en Bp
Windpark Deil.

1

1

1.

gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan. Zodra het
bestemmingsplan door de raad is
vastgesteld, zal het college de
omgevingsvergunning(en)
verlenen. Alle besluiten zullen
naderhand gecoördineerd ter
inzage worden gelegd.

2.4

Dienstverlening 20643 TK
en Beleid

Impulssubsidie Molenblok.

2. Het MER samen met de
aanvullingen door de
gemeenteraad te laten vaststellen,
indien de commissie MER
aanvullende positief reageert.
3. Het bestemmingsplan “Windpark
Deil”gewijzigd - zoals aangegeven
in het wijzigingenoverzicht- door de
gemeenteraad te laten vaststellen.
4. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan conform artikel 6.12
lid 2 Wro vast te stellen.
5. Na vaststelling van het
bestemmingsplan de
omgevingsvergunningen voor de
bouw van de windturbines en de
aanleg van bijbehorende
wegen/verhardingen te verlenen.
6. het besluit van de gemeenteraad
en de besluiten van het college
gecoördineerd ter inzage leggen.
7. Kennis nemen van/instemmen
met het Participatieplan.

Formeel besluit college t.a.v.
Instemmen met verzoek tot
ingediend verzoek bij provincie om verlenging termijn Impulssubsidie
verlenging termijn impulssubsidie Molenblok.
Molenblok.

2. akkoord

3. akkoord

4. akkoord
5. akkoord

6. akkoord
7. kennis van genomen
akkoord

-

