Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 13
Maandag 23 maart 2015 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven- van Leeuwen
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Wethouder J. Andriesse
Secretaris P.W. Wanrooij
Nr.

Afdeling

Zaak-nummer

0.1

Secretaris

18369

0.2

Uitnodigingen

Portefeuille

Onderwerp

Advies

B&W besluitenlijst d.d. + actielijst

Vaststellen

Uitnodiging voor VNG-bijeenkomst
Aangeven wie er gebruik maakt van de
Groot Onderhoud Gemeentefonds dd uitnodiging.
26 maart van 9:00 – 12:15 uur
Beatrixgebouw Utrecht.
Uitnodiging voor het bijwonen van het
VNG congres op dinsdag 2 juni en
3woensdag 3 juni 2015 bij Omnisport
Apeldoorn.

Aangeven wie er naar het congres gaat,
keuze maken van de verschillende
deelcongressen en excursies, aangeven
hoeveel dagen (in verband met een
overnachting).

Uitnodiging voor de
Aangeven wie er gebruik maakt van de
netwerkbijeenkomst Gelders
uitnodiging.
Kennisnetwerk Voedsel “Voedsel op
de politieke agenda, hoe en wat?” Op
donderdag 30 april van 9:00 tot 14:00
uur in de gemeente Arnhem.
1.1

Bedrijfsvoering

20582

Wethouder
Kool

Zienswijze Jaarrekening 2014 en
Begroting 2016 Omgevingsdienst
Rivierenland.

De raad voorstellen om aan het dagelijks
bestuur van Regio Rivierenland
inzake de concept-jaarstukken 2014 de
zienswijze kenbaar te maken dat de
gemeentelijke bijdrage voor de begroting
2016 met 20% verlaagd moet
worden ten opzichte van de bijdrage 2015.

Besluit

1.2

Bedrijfsvoering

20560

Wethouder
Andriesse

Vergaderstukken Algemeen Bestuur
Belastingsamenwerking Rivierenland
dd 26 maart 2015.

Kennisnemen van het ambtelijk advies.

1.3

Bedrijfsvoering

20574

Wethouder
Andriesse

Zienswijze jaarstukken 2014 Regio
Rivierenland.

De raad voorstellen om aan het Dagelijks
Bestuur van de Regio Rivierenland inzake
de concept-jaarstukken 2014 de zienswijze
kenbaar te maken dat de gemeentelijke
bijdrage voor de begroting 2016 met 20%
verlaagd moet worden ten opzichte van de
bijdrage 2015.

2.1

Dienstverlening
en Beleid

17076

Wethouder
Kool

PV Zandweg 9a/de Lage Paarden
Waardenburg.

Indien er een verzoek komt voor een
ruimtelijke procedure voor de herziening van
het bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen waardoor het grondgebonden
agrarisch bedrijf aan de Zandweg 9a/ de
Lage Paarden 2x1 te Waardenburg gesplitst
wordt, hieraan op dit moment medewerking
verlenen.

2.2

Dienstverlening
en Beleid

13997

Wethouder
Krook

Mandaat- en volmachtregeling
Jeugdwet.

1. Mandaat te verlenen aan de
gemeentesecretaris/algemeen directeur, de
algemeen managers en de teammanagers
van de gemeente Tiel voor het nemen van
besluiten voor de gemeente Neerijnen
inzake het verstrekken, weigeren en
terugvorderen van voorzieningen op grond
van de Jeugdwet en de daarop gebaseerde
regelingen.
2. Goed te keuren dat ten aanzien van alle
gemandateerde bevoegdheden met
betrekking tot besilspunt 1. ondermandaat
kan worden verleend aan de beslissers op
individuele casuïstiek uitvoering Jeugdwet
voor efficiente afhandeling van besluiten.

2.3

Dienstverlening
en Besluit

16170

Wethouder
Kool

Wijzigingsplan Kerkstraat 29a Varik.

Het wijzigingsplan Kerkstraat 29a Varik
gewijzigd vast te stellen.

2.4

Dienstverlening
en Beleid

18557

Wethouder
Kool

Vergunning standplaats Haaften.

1. Medewerking verlenen aan het verzoek
om een standplaatsvergunning te verlenen
voor de locatie hoek
Bernhardstraat/Dorpshuisstraat te Haaften.

2. Gebruik te maken van de
hardheidsclausule vanwege de
aanwezigheid van bijzondere
omstandigheden in deze specifieke situatie.
3. In de vergunning als extra voorwaarden
op te nemen dat gedurende de looptijd van
de vergunning (vijf jaar) deze tussentijds
kan worden beëindigd met een opzegtermijn
van 2 maanden.
4. De locatie hoek Bernhardstraat
/Dorpshuisstraat in Haaften niet op te
nemen in het ontwerp bestemmingsplan
Standplaatsen als permanente standplaats.
2.5

Dienstverlening
en Beleid

16611

Wethouder
Kool

Gebruik gemeentegrond in Hellouw.

1. Het financiële voorstel van de bewoner af
te wijzen.
2. De verjaring van bezit niet te erkennen.
3. Het besluit om geen medewerking te
verlenen aan de wijziging/herziening van het
bestemmingsplan te handhaven.
4. Dit schriftelijk mee te delen aan de
bewoner.

2.6

Dienstverlening
en Beleid

18187

Wethouder
Andriesse

Ombuigingen subsidies 2016 en
startnotitie herijking subsidiebeleid.

1. Bijgevoegd raadsvoorstel over de
ombuigingen 2016 aan de Raad voor te
leggen en haar te vragen te kiezen tussen
scenario 1 en scenario 2.
2. In te stemmen met bijgevoegde
startnotitie over herijking van het
subsidiebeleid.
3. Bijgevoegd raadsvoorstel over de
startnotitie herijking subsidiebeleid aan de
Raad voor te leggen en haar te vragen
hiermee in te stemmen.

2.7

Dienstverlening
en Beleid

20569

Wethouder
Kool

Verzoek toestemming onderbrengen
overige Wabo-taken gemeente
Neder-Betuwe.

Volgens artikel 5 van de
gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Rivierenland,
toestemming verlenen voor de inbreng
bouw- en overige wabo door de gemeente
Neder-Betuwe bij de ODR.

2.8

Dienstverlening

18595

Wethouder

Regionale

1. Op het gebied van basismobiliteit

en Beleid

Kool

samenwerkingsovereenkomst
Basismobiliteit.

regionaal samen te werken met de
gemeenten in Rivierenland.
2. Instemmen met de
Samenwerkingsovereenkomst
Basismobiliteit 2017-2019 zoals bijgevoegd.
Dit onder voorbehoud van instemming door
de gemeenteraad.

2.9

Dienstverlening
en Beleid

18357

Wethouder
Andriesse

Subsidieaanvraag vv ASH voor
renovatie en nieuwbouw
kleedaccommodatie.

1. De subsidieaanvraag van vv ASH dd 12
december 2014 met toepassing van artikel
14 van de Algemene Subsidieverordening
gemeente Neerijnen (hardheidsclausule) als
tijdig ingediend en ontvankelijk te verklaren.
2. Een bedrag van € 78.500,00 als
gemeentelijke subsidie te verlenen en ten
behoeve van renovatie en nieuwbouw
kleedaccommodatie van vv ASH.
3. In afwijking van de geldende
beleidsregels cluster Sport onderdeel
buitensport te besluiten dat, op verzoek van
ASH van het totaalbedrag van € 78.500,00
(zie 2) een bedrag van € 18.500,00
beschikbaar wordt gesteld als gemeentelijke
subsidie voor renovatie en nieuwbouw van
kleedaccommodatie in plaats van voor
renovatie van het trainingsveld.
4. De beschikking tot verlening van het
subsidiebedrag van € 78.500,00 ten laste
van de Bestemmingsreserve
Buitensportaccommodaties, te verwerken in
de Voorjaarsnota 2015.

2.10

Dienstverlening
en Beleid

18273

Wethouder
Andriesse

Convenant Bondgenootschap voor
Geletterdheid Rivierenland 20152018.

Kennisnemen van de memo.

VERTROUWELIJK:

Informatie uit het College/ Vragen
Raad

Rondvraag

