Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 23 januari 2018 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:

Nr.

0 = Algemeen/BMO
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder J. Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

(RV
(JA)
(KK)
(JV)

Afwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool

(BUR)
(TK)

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

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

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 16
januari 2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

– Seminar crisisbeheersing
Witte Kolom 31 jan. Zeist

– vka

– Kenniscafé Duurzame
Buurt, bewoners in
beweging 5 feb. Arnhem

– vka

– Verkiezingsconferentie
Kunsten ‘92 2 feb.
Leeuwarden
2.1

Dienstverlening 23341 TK
en Beleid

Principeverzoek St.
Antoniestraat 27a Tuil

–

– vka

Het college is bereid medewerking
te verlenen aan een procedure
voor herziening van het
bestemmingsplan ter plaatse van
het perceel St. Antoniestraat 27a
te Tuil ten behoeve van de
oprichting van een paarden-/
dierenfysiotherapiepraktijk, waarbij

1. Indien er een verzoek komt voor 1. akkoord
een bestemmingsplanprocedure
(herziening) ter plaatse van het
perceel St. Antoniestraat 27a te
Tuil, ten behoeve van de oprichting
van een
paarden-/dierenfysiotherapiepraktij
k, waarbij ook 3 bestaande

1

ook 3 bestaande vervallen
bijgebouwen worden vervangen
door 1 gebouw met stallen en
praktijkruimte.

vervallen bijgebouwen worden
vervangen door 1 gebouw met
stallen en praktijkruimte, hieraan
meewerken, mits dit
milieuhygiënisch geen
belemmering vormt voor de
omgeving, het perceel
landschappelijk wordt ingepast en
de nieuwe activiteiten duidelijk
worden afgebakend.
2. Verzoeker per brief op de hoogte 2. akkoord
stellen van dit principebesluit.

2.2

Dienstverlening 20993 TK
en Beleid

Breedband

Resultaten interessepeiling en
vervolgstappen.

Kennis nemen van de Notitie met
de resultaten van de interessepeiling Glasvezel Rivierenland en
de vervolgstappen in het project.

Kennis van genomen. College is
ontstemd over het ontbreken van
afstemming over de inhoud en
ondertekening van de brief.

–

2.3

Dienstverlening 23492 KK
en Beleid

Samenwerking Wmo/Jeugd
met 8 gemeenten via
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Regio
Rivierenland

Met ingang van 1 januari 2015 zijn
taken ten aanzien van de Wmo en
de Jeugdhulp
gedecentraliseerd van het Rijk
naar de gemeenten. In de regio
Rivierenland hebben de
gemeenten besloten samen op te
trekken. De ervaring van de
afgelopen jaren heeft geleerd
dat deze samenwerking
waardevol is. Door de gemeenten
in regio Rivierenland is in 2015
een Programmabureau ingericht.
Dit is toen niet geformaliseerd. De
gemeenten in de regio Rivierenland zijn in 2016 met elkaar in
gesprek gegaan of en hoe zij de
bestaande samenwerking willen
formaliseren. Dit heeft er toe
geleid dat acht gemeenten
hebben uitgesproken een
geformaliseerd vervolg op het
Programmabureau te willen

1. De samenwerking, zoals
beschreven in de Adviesnota
Doorontwikkeling
Wmo/Jeugd, tussen Regio
Rivierenland en acht
regiogemeenten in het
kader van inkoop van zorg en
ondersteuning o.g.v. de Wet
maatschappelijke
ondersteuning 2015 en de
Jeugdwet, formeel vorm te geven.

1. akkoord

–

2. Daartoe de Dienstverlenings2. akkoord
overeenkomst Wmo / Jeugd tussen
8 gemeenten en Regio Rivierenland, zoals opgenomen in de
bijlage, vast te stellen en aan te
gaan.
3. Het Mandaatbesluit Wmo/Jeugd 3. akkoord
Regio Rivierenland, zoals
opgenomen in bijlage B bij de DVO,
vast te stellen.

realiseren in de vorm van een
dienstverleningsovereenkomst
(DVO). Deze dienstverleningsovereenkomst dient nu vastgesteld te worden.

4. Het Algemeen Bestuur van
Regio Rivierenland goedkeuring te
verlenen om
deze dienstverlening als
aanvullende taak op te nemen in
Bijlage 1 bij de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland
(gelet op art. 5, tweede lid,
van de regeling Regio
Rivierenland).

4. akkoord

5. De raad te informeren via
bijgevoegde informatienota.

5. akkoord

6. De Burgemeester het
Mandaatbesluit Wmo/Jeugd Regio
Rivierenland, zoals opgenomen in
Bijlage B bij de DVO Wmo / Jeugd
met Regio Rivierenland laten
ondertekenen.

6. akkoord

2.4

Dienstverlening 23537 KK
en Beleid

Portefeuillehoudersoverleg
Wmo/jeugd 25 januari.

Advisering portefeuillehoudersoverleg Wmo/Jeugd 25 januari.

Kennis nemen van de adviezen.

vka

–

2.5

Dienstverlening 23438 KK
en Beleid

Contractverlening leerlingenvervoer 2018-2019

In 2015 heeft gemeente
Neerijnen, samen met de
gemeenten Buren, Geldermalsen
en Neder-Betuwe een procedure
Europese aanbesteding gevolgd
voor het leerlingenvervoer. De
combinatie Vijfstromenland,
bestaande uit Citax Tiel B.V, Voet
Personenvervoer B.V. en Taxi- en
touringcarbedrijf Krol B.V. (hierna
te noemen: De Combinatie) heeft
deze opdracht gegund gekregen.
Elke gemeente heeft afzonderlijk
een overeenkomst afgesloten met
De Combinatie voor de periode 1
augustus 2015 t/m 31 juli 2017.
De overeenkomst kan hierna

In te stemmen met een verlenging
van de huidige raamovereenkomst
leerlingenvervoer met de
Combinatie Vijfstromenland,
overeenkomstig dezelfde condities
van het bestek, voor de periode 1
augustus 2018 tot en met 31 juli
2019.

akkoord

–

driemaal met één jaar verlengd
worden. Voor schooljaar 20172018 is dit contract met een jaar
verlengd. Voorgesteld wordt in te
stemmen met een tweede
verlenging van de huidige
overeenkomst voor de periode
van 1 augustus 2018 tot en met
31 juli 2019.
2.7

Dienstverlening 23113 KK
en Beleid

Mogelijke schijnconstructie
bij Werkzaak Rivierenland.

Informatienota over Werkzaak.

1. Memo: SW medewerkers in
stichting Werkzaak Plus.
2. Persbericht Werkzaak.

vka

–

