Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 23 oktober 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
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(TK)
(RV
(JA)
(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

0.1

Secretaris

–

–

0.2

Secretaris

–

–

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

B&W besluitenlijst 9 oktober Voorstel tot vaststellen
2018
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld
N.a.v. uitnodigingen: Dag lokale
democratie 16 nov. deelname
door burgemeester en secretaris

–

Uitnodigingen:

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

Diverse uitnodigingen.

– Gaaf Gelderland Lunch 30
okt. Arnhem

0.3

Secretaris

–

–

1.1

Bedrijfsvoering

24341 BUR

–
Vka. College is op dinsdag
verhinderd vanwege
collegevergadering

– Verzoek tot hangen
Amerikaanse, Canadese,
Britse en Poolse vlag op 5
mei

Verzoek tot hangen Amerikaanse, Bespreken verzoek.
Canadese, Britse en Poolse vlag
op 5 mei.

Intrekking verordeningen
gemeente Neerijnen

In het kader van de gemeentelijke
herindeling dienen uitgewerkte en
overbodige verordeningen te
worden ingetrokken. Dit kan alleen
nog worden gedaan door de
gemeenteraad van Neerijnen. In
het overzicht van de
gemeentelijke verordeningen
staan 7 verordeningen die zijn
uitgewerkt en niet meer worden

Verzoek doorgeleiden aan
gemeente West Betuwe

De gemeenteraad voor te stellen
Akkoord
om de volgende verordeningen in
te trekken:
– Verordening op de heffing en de
invordering brandweerrechten 2004
– Verordening WMO-raad 2008
– Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Neerijnen
– Verordening cliëntenparticipatie
WWB en WIJ gemeente Neerijnen

–

1

toegepast.

2009
– Toeslagen- en verlagingen
verordening WWB 2013 gemeente
Neerijnen
– Maatregelverordening WWB,
IOAW en IOAZ 2013 gemeente
Neerijnen
– Handhavingsverordening WWB,
WIJ, IOAW en IOAZ 2010

2.1

Dienstverlening 24305 BUR
en Beleid

Verzoek bijdrage voor
toekomstig bestendig
maken dorpshuis
Keijsershof in Opijnen

Vanuit het leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die
de kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/ of
een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren. Het dorpshuis in
Opijnen is de enige
ontmoetingsplaats in het dorp. Het
biedt onderdak aan verenigingen
en wordt gebruikt voor het vieren
van verjaardagen. Het bestuur is
enkele maanden geleden
begonnen met de renovatie en
deze nadert zijn voltooiing. Met
het aangevraagde bedrag kunnen
zij nieuw meubilair, een beamer
en een kassasysteem
aanschaffen. De stichting ontvangt
een een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds.

In stemmen met het verzoek een
Akkoord
financiële bijdrage € 10.000
beschikbaar te stellen uit het
leefbaarheidsfonds voor de
herinrichting van het dorpshuis voor
vervanging van meubilair en
aanschaf van beamer en
kassasysteem.

1

2.2

Dienstverlening 23390 TK
en Beleid

Onttrekking
spoorwegovergang
Waardenburg

De gemeente gaat, samen met
het Waterschap in combinatie met
de dijkversterking, een
fietsverbinding realiseren tussen
de Waalbandijk aan de oostkant
van de spoorlijn en de
Waalbandijk aan de westkant van

1. Het voorstel om de Waalbandijk 1. Akkoord
in Waardenburg ter hoogte van de
spoorwegovergang te onttrekken
aan het verkeer voor te leggen aan
de gemeenteraad.

–

2. Het voorstel aan het presidium

2. Akkoord

de A2. Hiervoor wordt een fietspad voor te leggen.
aangelegd onder de
Waalbruggen.
Om te voorkomen dat er dan een
gevaarlijke kruising vlakbij de
spoorwegovergang ontstaat wordt
voorgesteld om de
spoorwegovergang aan het
verkeer te onttrekken.
Deze onttrekking is een
bevoegdheid van de
gemeenteraad. Wij stellen voor
om dit voorstel aan het presidium
aan te bieden voor behandeling.
2.3

Dienstverlening 22016 TK
en Beleid

SOK gemeente-WSRL
Molenblok/Slingerbos

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten een
samenwerkingsovereenkomst
(SOK) aan te gaan met
Waterschap Rivierenland inzake
de combinatie dijkversterking –
gebiedsontwikkeling van de
locaties Molenblok (Varik) en
Slingerbos (Ophemert).

Instemmen met bijgevoegde
samenwerkingsovereenkomst
(SOK).

Akkoord

–

2.4

Dienstverlening 23997 TK
en Beleid

Beslissing op bezwaar
omgevingsvergunning,
Tinnegieter te Hellouw

Op 6 december 2017 is een
Het bestreden besluit te herroepen, Akkoord
aanvraag ingediend voor de bouw omdat sprake is van een van
van een schuur op het perceel
rechtswege verleende vergunning.
Tinnegieter 2a te Hellouw,
kadastraal bekend Hellouw, sectie
H, nummers 211 en 703. Het
college heeft besloten het
bestreden besluit te herroepen,
omdat sprake is van een van
rechtswege verleende vergunning.

1

2.5

Dienstverlening 23710 BUR
en Beleid

Verzoek bijdrage
aanbrengen permanente

Vanuit het leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die

Niet in te stemmen met het
beschikbaar stellen van € 16.250,-

Akkoord.
Ook voor eenvoudigere en

verlichting rond de kerk van de kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorp.
Heesselt
Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/ of
een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren. Het bestuur van
Stichting Kerk Heesselt wil
permanente verlichting
aanbrengen rondom de kerk.
De initiatiefnemers ontvangen
geen bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds.

voor het aanbrengen van
permanente verlichting rondom de
kerk in Heesselt

goedkopere oplossingen geen
bijdrage beschikbaar stellen uit
leefbaarheidsfonds

Akkoord

2.6

Dienstverlening 24011 BUR
en Beleid

Voorgenomen besluit tot
afwijzing van subsidie
STMR / Santé
Partners

De gemeente neemt een
voorgenomen besluit tot afwijzing
subsidie STMR / Santé Partners.

In te stemmen met de bijgevoegde
brief met betrekking tot het
voorgenomen besluit tot afwijzing
subsidie STMR / Santé Partners.

2.7

Dienstverlening 24094 TK
en Beleid

Informatienota Oude
Bommelsestraat n.a.v.
raadsvragen

Op 22 augustus 2018 heeft Avri
namens de gemeente Neerijnen
het door het college van B&W
vastgestelde verkeersbesluit
“Afsluiting Oude Bommelsestraat
te Ophemert en realiseren
(brom)fietspad” gepubliceerd. Op
dit voorgenomen verkeersbesluit
heeft de gemeente Neerijnen 13
bezwaren ontvangen. Tevens zijn
diverse vragen van raadsfracties
ontvangen.

1. In te stemmen met de
1. Akkoord. Waardering voor de
informatienota Beantwoording
ambtelijke voorbereiding van
procedurevragen gemeenteraad
beantwoording van de vragen.
over verkeersbesluit “Afsluiting
Oude Bommelsestraat en
realiseren (brom)fietspad”,
waaronder de bijlage waarin de
antwoorden op de raadsvragen zijn
geformuleerd.

De bezwaarschriften worden op
31 oktober 2018 behandeld door
de Commissie Bezwaarschriften.
Voor het beantwoorden van de
raadsvragen is door de gemeente
Neerijnen bepaald dat alle vragen
die de procedures rondom het
uitwerken en vaststellen van het
verkeersbesluit betreffen

2. In te stemmen met het
verzenden van de informatienota
aan de gemeenteraad.

2. Akkoord

3. Kennis te nemen van het
verweerschrift tegen de
bezwaarschriften tegen het
verkeersbesluit “Afsluiting Oude
Bommelsestraat en realiseren
(brom)fietspad”

3. Vka

–

voorafgaand aan de behandeling
van de bezwaren worden
beantwoord door middel van een
informatienota. Vragen van de
Raad die onderdeel uitmaken van
de behandeling van de bezwaren
worden niet beantwoord in de
informatienota maar in een B&Wbesluit dat naar aanleiding van het
advies van de Commissie
Bezwaarschriften zal worden
genomen. Het College zal aan de
Commissie Bezwaarschriften om
een “versnelde procedure”
verzoeken zodat de opvatting van
de Commissie over de 13
bezwaren in het College van 6
november aan de orde kan
komen.
Middels voorliggend B&W advies
stemt het college in met het
verzenden van de informatienota
aan de Gemeenteraad.

