Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 22 november 2016 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 P.W. Wanrooij

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(TK)
(RV
(JA)
(KK)
(PW)

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

0.1

Secretaris

–

B&W besluitenlijst 15
november 2016

0.2

Secretaris

–

Uitnodigingen:
*Uitnodiging van Van Laere
Hout BV inzake Open Huis
op dinsdag 22 november
van 14.00 tot 16.30 uur.
*Uitnodiging Gemeente
Neder-Betuwe afscheid
wethouder Van Neerbos op
woensdag 30 november om
16.30 uur.
*Uitnodiging Stichting
Bouwsocieteit Rivierenland
voor Betuwse Bouwborrel
op woensdag 7 december
om 17.00 uur in Tiel.
*Uitnodiging Toneelgroep

1 = Bedrijfsvoering
2 = Dienstverlening en Beleid
3 = Bureau/IVR
7 = Vertrouwelijke stukken

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

Samenvatting

Advies

Besluit

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Akkoord.
Toevoegen bij agendapunt 2.1 en
2.4 dat deze kwesties worden
besproken in het overleg met de
ODR.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

BP

– College is verhinderd.

– College is verhinderd, graag
attentie sturen met dank voor
samenwerking.

– Burgemeester zal aanwezig
zijn.

–-

JA

Est uitvoering op vrijdag 17
februari.

– Burgemeester is met introduce
aanwezig.

Vergaderstukken BOV -en
AB-vergadering Regionaal
Archief op 24 november a.s.

Kennis van genomen.

0.3

Secretaris

1.1

Bedrijfsvoering

2.1

Dienstverlening 22282 TK
en Beleid

Prestatie afspraken 20162022.

2.2

Dienstverlening 21835
en Beleid

Ontwikkelingen naar aanleiding van besluitvorming
Addendum Huishoudelijke
Ondersteuning.

Bgm. Licentiekosten GIS
omgeving.

-

Akkoord te gaan met de
In afwijking van de bestaande aan- Akkoord.
continuering van het contract voor bestedingsregels akkoord te gaan
de GIS server en client.
met de continuering van het
contract voor de GIS server en
client.

-

Het college heeft besloten om de
prestatie afspraken 2016-2022
met De Goede Woning Neerijnen,
De Kernen, Bewonersraad De
Kernen en Huurdersplatform
DGWN te ondertekenen. Met de
prestatie afspraken geven partijen
invulling aan hun ambities. De
wederkerige afspraken worden
gemaakt om het prettig wonen in
Neerijnen te garanderen.

-

1. Akkoord te gaan met de
concept prestatie
afspraken.
2. De raad op de hoogte te
stellen van de gemaakte
prestatie afspraken.

Akkoord.

Kennis te nemen van:
Kennis van genomen.
Compacte informatie nota aan
 de ontwikkelingen over
besluitvorming addendum Raad sturen.
tijdelijke afspraken Huishoudelijke Ondersteuning.
 Dat de huidige beleidslijn
van Regio Rivierenland
met betrekking tot Huishoudelijke Ondersteuning
op basis van een maatwerkvoorziening in de vorm
van resultaatfinanciering /
productfinanciering
gehandhaafd kan worden.

-

2.3

Dienstverlening 18187
en Beleid

Aanvullende informatie –
raadsvoorstel voor uitstel
subsidiebeleid.

2.4

Dienstverlening 2220
en Beleid

2.5

Dienstverlening 22187 TK
en Beleid

TK

Kennis te nemen van de gevolgen Kennis van genomen.
voor verenigingen en de gemeente
door uit uitstellen van het
subsidiebeleid.

-

Scheidingsvoorstellen De
Kernen en Vestia.

Het college heeft besloten om ten
aanzien van het scheidingsvoorstel van De Kernen een
positieve zienswijze in te dienen.
De scheiding heeft geen gevolgen
voor de huurwoningen in
Neerijnen. Ten aanzien van het
scheidingsvoorstel van Vestia met
betrekking tot het plaatsen van
een aantal eenheden naar niet
-DAEB brengt het college een
zienswijze in.

1. Het scheidingsvoorstel van Akkoord.
De kernen te voorzien van
een positeve zienswijze.
2. Ten aanzien van het
scheidingsvoorstel van
Vestia een zienswijze in te
dienen waarin wordt
gevraagd naar de gevolgen
voor het Thomashuis en De
Wittenberg bij scheiding
naar niet-DEAB.

1

Regionale beleidsnota
Wmo-Jeugd 2017-2020.

De portefeuillehouders WmoJeugd hebben opdracht gegeven
om voor de periode 2017-2020
een Regionale beleidsnotitie Wmo
en Jeugd voor de specialistische
zorg op te stellen die kan dienen
als opmaat voor de lokaal vast te
stellen beleidsplannen.
Voorgesteld wordt de Regionale
beleidsnotitie Wmo-Jeugd 20172020 vast te stellen.

1. De 'regionale beleidsnotitie Akkoord.
Wmo-Jeugd 2017-2020
van de gemeenten in Regio
Rivierenland” vast te
stellen.
2. De beschreven maatschappelijke effecten,
doelen en subdoelen mee
te nemen in de lokale
beleidsnotitie.
3. De intentie uit te spreken
om regionaal samen te
werken op de beschreven
doelen en subdoelen.
4. De meerwaarde van de
regionale beschreven
activiteiten te onderschrijven met dien verstande dat bij nadere
uitwerking in de jaar-

-

plannen de keuze gemaakt
kan worden om al dan niet
deel te nemen aan een
regionale activiteit.
5. De gemeenteraad via de
informatienota te
informeren.
2.6

Dienstverlening 15779 TK
en Beleid

Ontwerpbestemmingsplan
Melssinghdreef 10 Tuil.

Het gewijzigde ontwerp
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen, herziening
Melssinghdreef 10 Tuil wordt ter
inzage gelegd.

Het gewijzigde ontwerp
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen, herziening
Melssinghdreef 10 Tuil ter inzage
leggen.

Akkoord.

2

2.7

Dienstverlening 18443 TK
en Beleid

Ontwerpbestemmingsplan
Buitenweg 39 Haaften

Het ongewijzigd ontwerp
bestemmingsplan Kern Haaften,
herziening Buitenweg 39 wordt ter
inzage gelegd.

Het ongewijzigd ontwerp
Akkoord.
bestemmingsplan Kern Haaften,
herziening Buitenweg 39 ter inzage
leggen.

2

2.8

Dienstverlening 21409 JA
en Beleid

Jaarverslag leerplicht
schooljaar 2015-2016.

De leerplichtwet geeft
burgemeester en wethouders de
opdracht om jaarlijks aan de
gemeenteraad een verslag uit te
brengen over de naleving van de
leerplichtweg in de gemeente. Nu
is het jaarverslag over het
schooljaar 2015-2016 opgesteld.

1. Jaarverslag leerplicht
2015-2016 vast te stellen.
2. Jaarverslag leerplicht
2015-2016 ter kennis te
brengen van de raad.

Akkoord.

2.9

Dienstverlening 20983 TK
en Beleid

Gebouwnummerplan
Neerijnen.

Het college van burgemeester en
wethouders heeft het Bouwnummerplan Neerijnen
vastgesteld. De implementatie zal
uitgesteld worden tot na 2019 met
uitzondering van de Zandstraat in
Opijnen en de Waal(ban)dijk.

1. Het Gebouwnummerplan
Neerijnen vaststellen de
raad hierover informeren
en het Gebouwnummerplan ter inzage leggen.
2. Een actieve doorvoering
van het Bouwnummerplan
uitstellen tot na 2019.
3. De vernummering van de
Zandstraat in Opijnen en
die voor de Waal(ban)dijk

1. Akkoord.
4
2. Akkoord.
3. Wat de vernummering betreft
van de Zandstraat Opijnen betreft
akkoord. Waal(ban)dijk
aanhouden tot 2019.

-

in de gehele gemeente in
procedure te brengen.
2.10 Dienstverlening 21591 JA
en Beleid

3.1

IVR

Notitie onderwijshuisvesting
“Van Raamwerk naar
Werkagenda 2017”.

21433 Bgm. Informatienota
voorbereiding jaarwisseling.

Kennis te nemen van de
aangepaste notitie onderwijshuisvesting “van raamwerk naar
Werkagenda 2017” alsmede van
het concept-verslag van 7
november 2016.
In te stemmen met het versturen
van de informatienota aan de
raad.

Akkoord.

-

Akkoord.

-

