Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 24 januari 2017 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
Wethouder J. Krook
Loco-secretaris J. Vonk

(BUR)
(TK)
(RV
(JA)
(KK)
(JV)

Afwezig:
Secretaris P.W. Wanrooij

(PW)

Nr.

Afdeling

Zaak

0.1

Secretaris

–

0.2

Secretaris

–

Nr.

Poho Onderwerp

Advies

Besluit

BP

B&W besluitenlijst 17
januari 2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

0.2 buurtver. Zennewijnen.
College is verhinderd, felicitatie
sturen en aanbieden op een
ander moment een bijeenkomst
bij te wonen.

-

Uitnodigingen:

Uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

*Onthulling maquette
Fruitcorso 10 feb.
Toevershof Varik.
Bedrijfsvoering

22422 JA

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

Samenvatting

*Plattelandsparlement
Gelderland 2017 op 4
februari om 12 uur in
Zevenaar.

1.1

0 = Algemeen/BMO

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

Calamiteitenplan Archief.

College is verhinderd

wethouder Krook (evt. wethouder
Andriesse) is aanwezig
Het bestaande calamiteitenplan
Het calamiteitenplan archieven
Akkoord
Archief dient periodiek
gemeente Neerijnen vast te stellen.
gecontroleerd te worden of de
gegevens nog actueel zijn. Enkele
– niet inhoudelijke – gegevens zijn
aangepast. Om weer te
beschikken over een actueel
Calamiteitenplan wordt deze

–

versie ter vaststelling
aangeboden.
2.1

Dienstverlening 22185 TK
en Beleid

Ongewijzigde vaststelling
Het ontwerpbestemmingsplan
Marijkestraat 2b te Haaften. Marijkestraat 2b, Haaften heeft
gedurende 6 weken ter inzage
gelegen. Er zijn geen zienwijzen
ontvangen. De gemeenteraad van
Neerijnen wordt voorgesteld het
bestemmingsplan Marijkestraat
2b, Haaften op basis van de nota
van zienswijze ongewijzigd vast te
stellen.

1. De raad voor te stellen in te 1. Akkoord
stemmen met de
opgestelde Nota
Zienswijzen.
2. De raad voor te stellen het 2. Akkoord
bestemmingsplan
“Marijkestraat 2b, Haaften”
op basis van de nota van
zienswijzen ongewijzigd
vast te stellen.
3. De raad voor te stellen om 3. Akkoord
geen exploitatieplan vast te
stellen conform 6.12 lid 2
van de Wro.

-

2.2

Dienstverlening 22047 TK
en Beleid

Vaststelling ontwerp
bestemmingsplan “Invaart
Haaften”.

1. In te stemmen met het door 1. Akkoord
initiatiefnemer opgestelde
ontwerp bestemmingsplan.
2. Het ontwerp bestemmings- 2. Akkoord
plan gedurende 6 weken
ter inzage te leggen voor
zienswijzen.
3. De bijgevoegde
3. Akkoord
planschadeovereenkomst
te ondertekenen.

1

2.3

Dienstverlening 22420 KK
en Beleid

Beleidsplan Wmo en Jeugd Aan de raad wordt voorgesteld
2017-2020 “Samen op pad”. het Beleidsplan Wmo en Jeugd
2017-2020 “Samen op pad”, met
de oplegnotitie, vast te stellen.

1. In te stemmen met het
beleidsplan Wmo en Jeugd
2017-2020 “Samen op
pad”.
2. In te stemmen met de
oplegnotitie beleidsplan
Wmo en Jeugd 2017-2020
specifiek gericht op
Neerijnen.
3. De raad voor te stellen het

2

Op 2 augustus 2016 besloot het
college om, onder voorwaarden, in
te stemmen met een principeverzoek van Rijkswaterstaat om
de invaart van de haven in
Haaften te vergroten. Hiertoe
heeft initiatiefnemer een ontwerp
bestemmingsplan opgesteld.

1. Akkoord

2. Akkoord met toevoeging pilot
huishoudelijke hulp in terminale
fase ziekte.
3. Akkoord

beleidsplan Wmo en Jeugd
2017-2020 “Samen op pad”
met de oplegnotitie, vast te
stellen.
2.4

Dienstverlening 22435 JA
en Beleid

Contractverlenging
In 2015 heeft gemeente
leerlingenvervoer schooljaar Neerijnen, samen met de
2017-2018.
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
driemaal met één jaar verlengd
worden. Voorgesteld wordt in te
stemmen met verlenging van de
huidige overeenkomst voor de
periode van 1 augustus 2017 tot
en met 31 juli 2018.

Instemmen met een verlenging van
de huidige raamovereenkomst
leerlingenvervoer met de Combinatie Vijfstromenland, overeenkomstig dezelfde condities van het
bestek, voor de periode 1 augustus
2017 t/m 31 juli 2018.

Akkoord.
Herijking vanaf schooljaar 2018
zsm ambtelijk opstarten, ook
aandacht voor GNL-verband.

-

2.5

Dienstverlening 22461 JA
en Beleid

Sportaccommodatiebeleid.

Instemmen met de inhoud van de
uitnodigingsbrief aan sportverenigingen over revitalisering en
verduurzaming van sportaccommodaties.

Uitnodigingsbrief aanpassen.

2

De gemeenteraad heeft op 24
november 2016 ingestemd met
een aantal investeringsvoorstellen
op verschillende terreinen van
gemeentelijk beleid. Onder andere
is ingestemd met een prioriteit om
Neerijnen op sportgebied klaar te
maken voor de toekomst door
verenigingen de mogelijkheid te
bieden sportaccommodaties te
revitaliseren en te verduurzamen.

Het streven van de gemeenteraad
is toekomstbestendige
sportverenigingen met een nog
grotere maatschappelijke
verwevenheid in de lokale
samenleving.
Het is van belang om nu in
gesprek te gaan met
sportverenigingen om samen
knelpunten, zorgen of wensen van
sportaccommodaties te verkennen
en te inventariseren.

