Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 24 april 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
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.
(BUR)
(TK)
(RV
(JV)

Afwezig:
Wethouder J. Andriesse
Wethouder J. Krook

(JA)
(KK)

0 = Algemeen/BMO
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 17 april
2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

– Masterclass gemeentelijke herindeling 16 mei
Amersfoort (let op: kosten)

– vka

– Zomercongres Klein
verzet, groot geluk 20 juni
Apeldoorn
1.1

Bedrijfsvoering

23726 BUR

Aanwijzen gemeenschappelijk lid AB Regio

–

– burgemeester De Vries,
afhankelijk van ruimte in agenda
In verband met het einde van de
raadsperiode op 21 maart 2018
verstrijkt de termijn van de
benoeming van de voorzitter van
Regio Rivierenland. In verband
hiermee heeft het Algemeen
Bestuur van Regio Rivierenland
zich gebogen over de bestaande
profielschets voor de nieuwe
bestuursperiode en de te volgen
procedure om te komen tot
benoeming van de voorzitter. De
profielschets is nog actueel en is

De gemeenteraad voor te stellen
akkoord
om de heer ir. J. Beenakker,
burgemeester van Tiel, aan te
wijzen als gemeenschappelijk lid
van het Algemeen Bestuur van
Regio Rivierenland met ingang van
1 april 2018 tot de dag
waarop de huidige zittingsperiode
van de raden afloopt (maart 2022).

1

in het voorjaar 2016
gecommuniceerd met de raden
van de
tien deelnemende gemeenten.
Het Algemeen Bestuur heeft in
ogenschouw genomen dat de
heer Beenakker, burgemeester
van Tiel, op 29 juni 2016 is
benoemd tot voorzitter van Regio
Rivierenland en dat hij deze taak
op uitstekende wijze vervult. De
heer Beenakker is naar de mening
van het Algemeen Bestuur dan
ook geschikt en voldoet aan het
gestelde profiel. Geconstateerd is
dat de heer Beenakker over het
benodigde draagvlak beschikt om
te worden herbenoemd tot
voorzitter van Regio Rivierenland.
Hij is graag bereid om het
voorzitterschap opnieuw op zich te
nemen als de gemeenteraden
hem aanwijzen als
gemeenschappelijk lid van het
Algemeen Bestuur.
2.1

Dienstverlening 23684 TK
en Beleid

Principeverzoek Karnheuvelsestraat 1 Est

Het college werkt, onder
voorwaarden mee aan een
bestemmingsplanprocedure voor
de herontwikkeling van de locaties
Karnheuvelsestraat 1 te Est
(Bedrijf en Wonen) en Neerijnense
mark 8 te Neerijnen (Wonen /
plattelandswoning zonder
bedrijfsactiviteiten).

Indien er een verzoek komt voor de akkoord
herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen, Veegplan 2017
waarmee de locaties
Karnheuvelsestraat 1 te Est en
Neerijnense Mark 8 te Neerijnen
heringericht kunnen worden,
hieraan meewerken onder de in het
advies genoemde uitgangspunten
voor een goede ruimtelijke
ordening en landschappelijke
inpassing.

1

2.2

Dienstverlening 22251 TK

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan

Het gewijzigde ontwerp

2

akkoord

2.3

en Beleid

Ophemertsestraat 3a, 9 en
11 Ophemert

‘Buitengebied Neerijnen,
herziening Ophemertsestraat 3a,
9 en 11 Ophemert’, wordt
gewijzigd ter inzage gelegd.

bestemmingsplan, ‘Buitengebied
Neerijnen, herziening
Ophemertsestraat 3a, 9 en 11
Ophemert’, ter inzage leggen.

Dienstverlening 23390 TK
en Beleid

Aanleg fietspad onder
Waalbruggen

De gemeente Neerijnen wil samen
met het Waterschap Rivierenland
en de beheerders van de spoorlijn
Utrecht- Den Bosch en de
autosnelweg A2 een fietspad aan
laten leggen onder de bruggen.
Dit fietspad verbindt de
Waalbandijk aan de oostzijde van
Waardenburg met de Waalbandijk
aan de westzijde van de A2.

1. Het initiatief te nemen om de de 1. akkoord
aanleg van een fietspad onder de
Waalbruggen aan te leggen.

De werkzaamheden kunnen nu
gecombineerd worden met de
dijkversterking en het programma
hoogfrequent spoor. Het
aanleggen en gebruiken van het
fietspad is, uit oogpunt van
veiligheid, niet mogelijk terwijl de
spoorwegovergang in gebruik
blijft. Na aanleg van fietspad dient
de spoorwegovergang gesloten te
worden.
2.4

Dienstverlening 23808 KK
en Beleid

Voortzetting in 2018 van
“Beschermingstafel
Rivierenland”

De gemeenten in regio
Rivierenland werken vanaf
november 2016 in de vorm van
een pilot
met de Beschermingstafel. Het is
een overleg waarvoor ouders en
hun kind (vanaf 12 jaar)
altijd uitgenodigd worden op het
moment dat het met het gezin niet
goed gaat en de ouders
onvoldoende veiligheid aan de
kinderen kunnen bieden. De kern
is dat het een ‘twee minuten
voor twaalf’-overleg is waarin met

1

2. De gemeenteraad voor te stellen 2. akkoord, ambtelijk vooroverleg
hiervoor € 450.000 beschikbaar te met provincie ihkv Wet-Arhi.
stellen uit de algemene reserve.
3. Een verkeersbesluit voor te
bereiden om de spoorweg
overgang in de Waalbandijk af te
sluiten voor alle verkeer.

3. akkoord

4. ProRail en het Waterschap op de 4. akkoord
hoogte te brengen van deze
besluiten zodat zij de werken
verder samen met ons voor kunnen
bereiden.

1. In te stemmen om de
Beschermingstafel Rivierenland
vanaf 1 januari 2018
structureel in te voeren voor de 8
gemeenten.

1. akkoord

2. In te stemmen met de begroting
voor de jaarlijkse kosten op basis
van inwoneraantal.

2. akkoord

3. De Beschermingstafel formeel te 3. akkoord
laten aansturen en uitvoeren via
het Programmabureau
Rivierenland.

–

gezin en zo mogelijk kind wordt
bekeken of een casus in het
vrijwillig kader kan blijven en een
onder toezichtstelling (OTS) of
uithuisplaatsing kan worden
voorkomen. De Beschermingstafel
in Rivierenland wordt nu
structureel ingevoerd.

4. Het regionale instrument
Beschermingstafel op te nemen in
een aanvulling op de DVO van
gemeenten met Regio
Rivierenland.

4. akkoord

In te stemmen met de benoeming
van ir. E Kummeling als
rayonarchitect van de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit en
Welstandscommissie voor de
periode van 3 jaar vanaf 1 januari
2018.

akkoord

–

vastgesteld

–

2.5

Dienstverlening 23820 TK
en Beleid

Voordracht E. Kummeling
als lid Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit en
Welstandscommissie

Door vertrek van de rayonarchitect
van de commissie Ruimtelijke
Kwaliteit en Welstandscommissie
wordt ir. E. Kummeling
voorgedragen door het Gelders
Genootschap als opvolger. De
benoeming is voor 3 jaar. Het
college stemt in met de
benoeming van ir. E. Kummeling
als rayonarchitect voor de periode
van 3 jaar.

2.6

–

Definitieve Zienswijze
Ontwerp Tracébesluit (OTB)
en Milieu Effectrapport
(MER) PHS Meteren –
Boxtel (Zuidwestboog).

Na vele jaren van uitwerken en
De definitieve zienswijze PHS
onderzoeken zijn op 16 maart het Meteren-Boxtel vast te stellen.
Milieu Effectrapport (MER) en het
Ontwerp Tracébesluit ter inzage
gelegd. De zienswijze periode
loopt tot en met 26 april. Op 20
maart heeft uw college ingestemd
met de concept zienswijze. De
definitieve zienswijze dien uiterlijk
26 april ingediend te worden.

2.7

Dienstverlening 23487 KK
en Beleid

Conceptbrief aanwijzing
Toezicht en Handhaving
Kinderopvang

De Directeur Publieke
Gezondheid van de GGD
Gelderland-Zuid aan te wijzen als
toezichthouder Kinderopvang.

–

BUR

1. De Directeur Publieke
1. akkoord
Gezondheid van de GGD
Gelderland-Zuid met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 aan te
wijzen als toezichthouder
bedoeld in artikel 1.61 lid 2 van de
Wet kinderopvang.

–

2. De Directeur Publieke
Gezondheid toe te staan om in
haar plaats één of meerdere
medewerkers te machtigen om
onder verantwoordelijkheid van de
Directeur Publieke Gezondheid op
te treden als toezichthouder in het
kader van de Wet kinderopvang.

2. akkoord

3. Eerdere besluiten met betrekking 3. akkoord
tot aanwijzing van de GGD en/of
andere functionarissen van de
GGD en/of de Directeur Publieke
Gezondheid van de GGD
Gelderland-Zuid als toezichthouder
inzake kinderopvang en/of
peuterspeelzalen per 1 januari
2018 in te trekken.
3.1

Bureau/IVR

23527 BUR

Jaarrekening 2017 en
begroting 2019
Veiligheidsregio

Van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid zijn de jaarrekening
2017, de begroting 2019 en
meerjarenbegroting 2020-2022
ontvangen. Conform de
gemeenschappelijke regeling
bestaat de mogelijkheid om vanuit
de gemeente een zienswijze
kenbaar te maken op deze
stukken.

1. In te stemmen met het concept
raadsvoorstel voor de raadsvergadering van 7 juni 2018.

1. akkoord, VRGZ doet voorstel
over presentatie aan raad.

2. De portefeuillehouder te
mandateren eventuele tekstuele
wijzigingen in het concept
raadsvoorstel en de concept
zienswijze door te voeren.

2. akkoord

3. In te stemmen met het versturen 3. akkoord
van de voorlopige zienswijze
vooruitlopend op besluitvorming
van de raad.

–

