Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 22 mei 2018 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 15 mei
2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

– Inspiratiemiddag Groene
Metropool 28 juni Nijmegen

– vka

– Woningcorporaties
Rivierenland, bijeenkomst
Samen op Reis 7 juni Tiel

– burgemeester De Vries en
wethouder Kool

– Expositie ‘De Uiterwaarden op de Schop’ 23/5-24/6
Stroomhuis Neerijnen

– vka

– Opening Prinjesfestival 13
sept. Den Haag

– burgemeester De Vries

– Zangavond Haaftensch
Mannenkoor 26 mei
Haaften
– Uitnodiging afscheid
Wethouders Henk de

– wethouder Andriesse

– wethouder Kool en wethouder

Ronde en Annie Benschop
van Gemeente Buren 31
mei Maurik
2.1

2.2

2.3

Dienstverlening 23420 TK
en Beleid

Dienstverlening 23388 TK
en Beleid

Dienstverlening 23887 KK
en Beleid

Beslissing op bezwaar,
Enggraaf 6 te Haaften

Principeverzoek Meikampgraaf 7 en Paalgraaf 11
Hellouw

Solidariteit uitgaven Wmo
en Jeugd 2017 en verder

Krook

Het bezwaarschrift van 3
december 2017 gericht tegen de
omgevingsvergunning voor het
tijdelijk plaatsen van een
woonzorgunit aan de Enggraaf 6
in Haaften is niet-ontvankelijk
vanwege het ontbreken van enig
procesbelang. Het besluit van 26
oktober 2017 blijft in stand.

1. Het advies van de commissie
bezwaarschriften over te nemen.

1. akkoord

Het college verleent medewerking
aan het herzien van het
bestemmingsplan Buitengebied
Veegplan 2017 voor het omzetten
van de bestemming op het perceel
Meikampgraaf 7 Hellouw (van
Agrarisch naar Wonen) en de
verruiming van de mogelijkheden
op het perceel Paalgraaf 11
Hellouw (vergroten aanduiding
‘griendhandel’ en bouwvlak en
toevoeging tweede
bedrijfswoning).

1. Onder voorwaarden meewerken
aan een bestemmingsplanherziening voor het perceel
Meikampgraaf 7 Hellouw (van
bestemming Agrarisch naar
Wonen).

In 2014 maakten 10 gemeenten in
de Regio Rivierenland voor 2 jaar
afspraken ten aanzien van
solidariteit. Voorgesteld wordt in te
stemmen met het maken van
nieuwe solidariteitsafspraken over
2018 en verder en deze uiterlijk in
september 2018 ter besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad.

1. In te stemmen met verlengen
van de Overeenkomst Solidariteit
2015-2016 over het jaar 2017.

1. akkoord

2. In te stemmen met het maken
van nieuwe solidariteitsafspraken
over 2018 en verder en deze
uiterlijk in september 2018 ter
besluitvorming voor te leggen aan
de gemeenteraad. Dit betekent dat
in het portefeuilleberaad van

2. akkoord

1

2. Het bezwaar niet- ontvankelijk te 2. akkoord
verklaren.

1. akkoord

1

2. Onder voorwaarden meewerken 2. akkoord
aan een bestemmingsplanherziening voor het perceel
Paalgraaf 11 Hellouw ten behoeve
van de verruiming van gebruiks- en
bebouwingsmogelijkheden
(vergroten aanduiding ‘griendhandel’ en bouwvlak en toevoeging
tweede bedrijfswoning).
–

juni door bestuurders sociaal
domein een besluit moet worden
genomen.
3. De raad te informeren via
bijgevoegde Informatienota.

3. vka

2.4

Dienstverlening 23705 KK
en Beleid

Portefeuillehoudersoverleg
Wmo/jeugd 24 mei 2018

Advisering portefeuillehoudersKennis nemen van de advisering
overleg Wmo/Jeugd 24 mei 2018. m.b.t. het portefeuillehoudersoverleg Wmo/Jeugd 24 mei 2018.

Vka, college stemt in met
bijgevoegd concept b&w advies,
wel aandacht voor hoogte
grensbedrag, handhaven op
€ 50.000

–

3.1

Bureau/IVR

Intergemeentelijk Projectbureau (IGP)

De aanpak van ondermijningscriminaliteit is de komende jaren
een serieus thema voor lokale
veiligheid. Belangrijk hierbij is dat
de lokale en regionale aanpak
hierbij goed op elkaar aansluiten.
Niet alleen vanwege de
gemeentegrens overstijgende
casuïstiek, maar ook met het oog
op een efficiënte samenwerking
met de strafrechtketen. Mede op
advies van het Districtelijk
Veiligheidsoverleg (DVO) in de
regio Gelderland-Zuid is het
advies om de bovenlokale
ondersteuning, nu nog actief in 9
gemeenten, uit te breiden naar
alle 16 gemeenten van de regio
Gelderland-Zuid en daarmee
tegelijkertijd ook te versterken.
Daarom is de wens om samen
met de overige gemeenten in de
regio per (naar verwachting
ergens in de periode april - juni

1. akkoord

–

23524 BUR

1. In te stemmen met de deelname
aan de pilot, voor de periode van 1
jaar, voor het op te richten
intergemeentelijk projectbureau
(IGP) voor de aanpak van
ondermijningscriminaliteit in de
regio Gelderland-Zuid.

2. In te stemmen om voor de duur 2. akkoord
van de pilot een incidenteel bedrag
van € 5.700,= bij te dragen aan het
IGP.
3. In te stemmen met het
informeren van de gemeenteraad
middels bijgevoegde informatie
nota.

3. akkoord

2018) een Intergemeentelijk
Projectbureau (IGP) op te richten.
In eerste instantie bij wijze van
pilot voor de duur van een jaar en
op basis van een kostenverdeling
naar het percentage van
inwoneraantal. De gemeente
Nijmegen treedt hiervoor, in elk
geval voor de duur van de pilot,
als gastheer op.

