Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 24 juli 2018 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Andriesse
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.
(TK)
(JA)
(JV)

Afwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder R. Verwoert

(BUR)
(RV)

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 16 juli
2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld.
Publicatie over WOZ-waardering
dijkobjecten conform publicatie
gemeente Lingewaal.

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

– VNG Congres Gemeentefinanciën 26 nov. Den
Bosch

– Vka

– Eerste bijeenkomst
strategische verkenning
2019-2023 van Uiterwaarde
6 sept. Zoelen

– wethouder Andriesse

– Concert Gemengde Zangvereniging Zanglust 6 okt.
Varik

– burgemeester De Vries?

2.1

Dienstverlening 23113 BUR
en Beleid

Agenda AB Werkzaak 26
juli

Agenda AB Werkzaak 26 juli.

Kennis nemen van Annotaties
Agenda AB Werkzaak 26 juli 2018.

Vka, wethouder Andriesse woont
vergadering bij.

–

2.2

Dienstverlening 23675 TK
en Beleid

Ontwerp VVGB drijvende
verbinding Heesseltsche
Uiterwaarden

Burgemeester en wethouders
besluiten een verklaring van geen
bedenkingen, voor het bouwen
van een drijvende verbinding in de
Heesseltsche Uiterwaarden te

1. In te stemmen met de ontwerpVVGB voor het bouwen van een
drijvende verbinding in de
Heesseltsche Uiterwaarden te
Heesselt.

1. Akkoord

2

Heesselt met een grotere
oppervlakte dan op grond van het
bestemmingsplan is toegestaan,
van de gemeenteraad voor te
bereiden en deze samen met een
ontwerp-omgevingsvergunning
gedurende zes weken ter inzage
te leggen.

2.3

Dienstverlening 23885 TK
en Beleid

Principeverzoek Gerestraat
11-13 Heesselt

2. De gemeenteraad te informeren
over de ontwerp-VVGB en de
planning voor de besluitvorming
van de raad voor afgifte van de
definitieve VVGB.

2. Akkoord

3. Bij geen zienswijzen op de
omgevingsvergunning het
raadsvoorstel en definitieve VVGB
door te geleiden naar de raad van
1 november.

3. Akkoord

Memo stand van zaken Gerestraat Kennis nemen van de memo met
11-13 Heesselt.
de stand van zaken over
Gerestraat 11-13 in Heesselt.
Voorstel principeverzoek:

Vka

–

1. Indien er een verzoek komt om
1. Akkoord
het bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen, Veegplan 2017, te
wijzigen voor de locatie Gerestraat
11 – 13 te Heesselt, op basis van
de wijzigingsbevoegdheid 3.7.9.
hieraan niet meewerken.
2. Indien er een verzoek komt om
het bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen, Veegplan 2017, te
herzien voor de locatie Gerestraat
11 – 13 te Heesselt, hieraan niet
meewerken.

2. Wel medewerking verlenen
indien er een verzoek komt om
het bestemmingsplan
Buitengebied Neerijnen,
Veegplan 2017, te herzien voor
de locatie Gerestraat 11 – 13 te
Heesselt

3. Indien er een verzoek komt om
3. N.v.t.
het bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen, Veegplan 2017, te
wijzigen voor de locatie Gerestraat
11 – 13 te Heesselt op basis van de
wijzigingsbevoegdheid 3.7.7.
hieraan wel meewerken.
2.4

Dienstverlening 23854 TK

Zienswijze woningmarkt-

In de woningwet staat dat er in

In te stemmen met de bijgaande

Akkoord

–

2.5

en Beleid

regio Vijfheerenlanden

Nederland een aantal
woningmarktregio’s zijn.
Corporaties mogen alleen binnen
die woningmarktregio investeren
in nieuwbouw en de aankoop van
woningen. De gemeenten
Leerdam, Vianen en Zederik gaan
fuseren. De nieuwe gemeente
heet Vijfheerenlanden. Door de
fusie moet de minister een besluit
nemen over de aanpassing van de
woningmarktregio. Dat komt
omdat de nieuwe gemeente in
twee woningmarktregio’s valt
(Woongaard en U16). Op basis
van de woningwet kan een
gemeente niet in twee
woningmarktregio’s vallen. De
gemeente Vijfheerenlanden moet
daarvoor een advies geven aan
de minister. Daarbij moeten zij ook
de zienswijzen van de gemeenten
in de twee woningmarktgebieden
meesturen. Wij geven daarbij aan
dat we de keuze van de gemeente
Vijfheerenlanden om onderdeel
van de woningmarktregio
Woongaard te worden de juiste
keuze vinden.

zienswijze dat de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden opgenomen moet
worden in de woningmarktregio
Woongaard.

Dienstverlening 23341 TK
en Beleid

Ter inzage: voorontwerpbestemmingsplan St.
Antoniestraat 27a Tuil

Het college stemt in met het ter
In te stemmen met het voorontwerp Akkoord
inzage gaan van het voorontwerp- bestemmingsplan St. Antoniestraat
bestemmingsplan St. Antonie27a.
straat 27a. Hiermee wordt de
procedure in gang gezet om de

2

realisatie van een dierenfysiotherapiepraktijk planologisch
mogelijk te maken.
2.6

Dienstverlening 24112 TK
en Beleid

Inzetten zwerfafvalvergoeding voor oprichten
zwerfafvalbrigades en extra
afvalvoorzieningen

Sinds 2013 ontvangt iedere
gemeente een vergoeding voor
extra aanpak van zwerfafval. In
een brief van Nedvang is
aangekondigd dat de niet
gebruikte zwerfafvalvergoeding
van 2013-2017 vervalt per 1
augustus 2018. Om te voorkomen
dat reeds ontvangen subsidie
moet worden terugbetaald, wordt
in dit advies voorgesteld om de
resterende zwerfafvalvergoeding
van € 28.247,-- in te zetten voor
het oprichten van zwerfafvalbrigades met behulp van Landschapsbeheer Gelderland en het
plaatsen van extra inzamelmiddelen om zwerfafval te
voorkomen.

1. In te stemmen met de besteding
van de zwerfafvalvergoeding ter
hoogte van € 20.000,-- aan het
oprichten van zwerfafvalbrigades.

1. Akkoord

2. In te stemmen met de besteding
van de zwerfafvalvergoeding ter
hoogte van € 8.247,-- aan het
plaatsen van extra inzamelmiddelen om zwerfafval tegen te
gaan.

2. Akkoord

1

2.7

Dienstverlening 22251 TK
en Beleid

Bestemmingsplan
Ophemertsestraat 3a, 9 en
11 Ophemert

De gemeenteraad wordt
voorgesteld het bestemmingsplan
'Buitengebied Neerijnen,
herziening Ophemertsestraat 3a,
9 en 11 te Ophemert' ongewijzigd
vast te stellen en geen
exploitatieplan conform artikel
6.12 lid 2 Wro vast te stellen.

De gemeenteraad voorstellen het
Akkoord
bestemmingsplan 'Buitengebied
Neerijnen, herziening
Ophemertsestraat 3a, 9 en 11 te
Ophemert’ ongewijzigd vast te
stellen en hiervoor geen
exploitatieplan conform artikel 6.12
lid 2 Wro vast te stellen.

2

2.8

Dienstverlening –
en Beleid

Memo Kernenfoto’s

Memo Kernenfoto’s.

Kennis nemen van de memo over Vka
de Kernenfoto’s, van de Werkgroep
Wonen.

–

TK

