Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Maandag 23 november 2015 09.30 uur kamer burgemeester gemeentehuis Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder Krook
Secretaris P.W. Wanrooij
Afwezig:

Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

18369

0.2

Uitnodigingen

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 16
november 2015 + actielijst

Vaststellen

Akkoord.

Uitnodiging van de VNG
nieuwjaarscongres “de
Toekomst is Nu” dd 14 januari
2016 in Den Bosch.

Aangeven wie er gebruik wil maken van College is verhinderd.
de uitnodiging.

Uitnodiging van gedeputeerde
Meijers conferentie Platform
Opnieuw Thuis dd 2 december
2015 in Arnhem om 10:00 uur.

Aangeven wie er gebruik wil maken van Burgemeester onder voorbehoud
de uitnodiging.
van beschikbaarheid.

Uitnodiging van de provincie
Aangeven wie er gebruik wil maken van College is verhinderd.
Gelderland voor het symposium de uitnodiging.
“Van vonk naar vlam”dd 3
december 2015 in Apeldoorn om
16:00 uur.
Uitnodiging van de vrijwilligers
Palliatieve Terminale Zorg
Geldermalsen & Neerijnen voor
het 15 jarig bestaan in

Aangeven wie er gebruik wil maken van College is verhinderd.
de uitnodiging.

BP

Geldermalsen om 19:30 uur.
Uitnodiging van de VNG
“Waarom moeilijk doen als het
makkelijk kan?” op een locatie
naar keuze.
1.1

Bedrijfsvoering

2.1

00979

Aangeven wie er gebruik wil maken van College is verhinderd.
de uitnodiging.

Burgemeester Nieuwe werktijdenregeling.

Voorgesteld wordt om de
Akkoord.
werktijdenregeling 2015 conform vast te
stellen onder intrekking van de
vigerende werktijdenregeling 2010.

nvt

Dienstverlening 14845/
en Beleid
9346

Wethouder
Kool

OBP kern Est, herziening
Wethouder van Akenstraat 1.

Het gewijzigd ontwerp bestemmingsplan Akkoord.
Kern Est herziening wethouder van
Akenstraat 1, ter inzage leggen.

Informeren

2.2

Dienstverlening 20783/
en Beleid
9704

Wethouder
Kool

Aanpassing begrenzing open
gebied Ammanswal ong. te
Waardenburg.

Het college adviseren mee te werken
Beslispunt is gewijzigd en akkoord. Informeren
aan een bestemmingsplanwijziging
Tekst van het voorstel op enkele
indien de initiatiefnemer daartoe een
punten aanpassen.
verzoek indient, onder de voorwaarde
dat voldaan wordt aan een realisatie
van de in het principeverzoek
benoemde aspecten voor meerwaarde,
ambtelijke goedkeuring van de inhoud
van het bestemmingsplan, alsmede een
goede landschappelijke inpassing van
de boomgaard.

2.3

Dienstverlening 20745/
en Beleid
9824

Wethouder
Kool

Herinrichting Heesseltsche
uiterwaarden, wijziging in de
oeververbinding.

In te stemmen met het toepassen van
Akkoord.
een drijvende oeververbinding als
alternatief voor een trekpont constructie.

Informeren

Bijgaande concept-brief verzenden aan
Rijkswaterstaat Oost-Nederland, met
afschrift aan Staatsbosbeheer.
2.4

Dienstverlening 21213
en beleid

Wethouder
Andriesse

Jaarverslag team leerplicht regio Jaarverslag leerplicht 2014-2015 vast te Akkoord.
Informeren
rivierenland 2014-2015.
stellen.
Prioriteiten in Neerijnen gericht op
Jaarverslag leerplicht 2014-2015 ter
scholen met een hoger verzuim,
kennis te brengen van de raad.
kennisdeling en het tijdig melden
van verzuim. Mee te nemen in LEA
overleg.

2.5

Dienstverlening 21244/9 Wethouder
en Beleid
668
Krook

Beleidsregel Financiële
tegemoetkoming meerkosten
personen met een beperking of
chronische psychische of
psychosociale problemen,
gemeente Neerijnen 2015.

De notitie “Tegemoetkoming
meerkosten personen met een
beperking of chronische problemen
Gemeente Neerijnen”vast te stellen.

Akkoord.

Informeren

De beleidsregel “Financiële
tegemoetkoming meerkosten personen
met een beperking of chronische
psychische of psychosociale problemen,
gemeente Neerijnen 2015”vast te
stellen.
In te stemmen met een evaluatie van de
regeling na een jaar uitvoering.

2.6

Dienstverlening 18187/
en Beleid
9647

Wethouder
Verwoert

Concept-verslag speerpunt
Economie en Logistiek dd 1011-2015

Ter info

Kennis van genomen.
Wethouder Verwoert is bestuurlijk
aanspreekpunt.

Adviseren

2.7

Dienstverlening
en Beleid

Wethouder
Kool

Presentatie flexibele
bestemmingsplannen in
beeldvormende raad en
burgerbijeenkomst.

Het presidium door middel van
bijgevoegde memo verzoeken om in de
beeldvormende raad van 14 januari
2016 ruimte te reserveren voor een
presentatie omtrent flexibiliteit in het
ruimtelijk beleid.

Akkoord.

Adviseren

Het presidium voorstellen een
inloop-/informatieavond te organiseren
met betrekking tot het in voorbereiding
zijnde bestemmingsplan kern Varik.
2.8

Dienstverlening
en Beleid

Wethouder
Bijeenkomst wethouders
Kool/Verwoert corridor gemeenten.

Bespreken wie dit bestuurlijk oppakt.

2.9

Dienstverlening 21214/
en Beleid
9866

Wethouder
Andriesse

1. Vast stellen de
Akkoord.
gebruiksovereenkomst tussen
gemeente Neerijnen en bestuur de
Vooral duidelijk aangeven dat het
Keijsershof te Opijnen betreffende het
gebruik zeer tijdelijk is.
gebruik van het voormalig terrein van vv
Opijnen, lokaal bekend als “Oefenhoek”
2. Het gebruik toe te staan voor de
functies zoals vermeld in artikel 2 artikel
2 van de gebruiksovereenkomst

Gebruik voormalig trainingsveld
v.v. Opijnen

Kennis van genomen.

2.10 Dienstverlening
en Beleid

Wethouder
Kool

Verzoek staken
tenuitvoerlegging dwangbevel
zaak Van Tuijl

Akkoord.
Deze casus graag evalueren met
alle betrokkenen.
Secretaris gaat een aantal attentie
punten bespreken met de directeur
van de ODR.

