Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 24 oktober 2017 om 09:30 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
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

(BUR)

0 = Algemeen/BMO

(TK)
(RV
(JA)
(KK)
(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

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst
9 oktober 2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld.

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

Uitnodiging voor het congres
Handhaving en Naleving dd
31 oktober van 17:00 –
21:00 uur in Den Bosch

college verhinderd

Uitnodiging bijeenkomst
“iedereen aan het werk in
Rivierenland” dd 2
november van 19:30 – 21:30
uur in het gemeentehuis van
Buren, De Wetering 1 te
Maurik.

college verhinderd

Uitnodiging voor een
werkbezoek aan Linge’s
Zorglandgoed dd 6
november van 16:00 – 18:30
uur, Waaiakkerlaan 2 te
Rumpt.

college verhinderd

Uitnodiging voor een
afscheidsbijeenkomst van
Henk de Hartog op 9
november van 15:30 – 17:30
uur op de Zuidgalerij van het
provinciehuis te Arnhem.
Uitnodiging voor “De kracht
van plattelandsjongeren in
Gelderland” dd 17 november
van 14:00 – 17:00 uur in
Varsseveld.
Uitnodiging Gelders
Energieakkoord dd 23
november van 14:00 – 17:00
uur Molenschuur Sonsbeek
te Arnhem.
Uitnodiging van het
programma Ontwerp Veilige
Omgeving voor
ervaringsreis Omgevingsveiligheid dd 28 + 29
november in Rotterdam.

burgemeester De Vries

vka

vka

vka

Uitnodiging voor de
Gelderse Bestuursdag dd 28
november van 15:30 – 18:30
uur in het Provinciehuis te
Arnhem.

burgemeester De Vries

Uitnodiging Inspiratiesessie
“Waardecreatie Publiek
Domein” dd 30 november
van 9:00 – 12:30 uur in
Utrecht.

eventueel burgemeester De
Vries

Uitnodiging VNG
Bestuursdag en
Buitengewone ALV op

college verhinderd

vrijdag 1 december as van
9:30 -17:00 uur in
Nieuwegein.
Uitnodiging
bestuurdersmiddag landelijk
gebied 2017 op 2 november
11:30 uur te Heusden.
0.3

Secretaris

-

Mandaatregeling
voorbereiding herindeling
West Betuwe

college verhinderd

De gemeenten van
Geldermalsen, Neerijnen en
Lingewaal werken toe naar één
gemeente West Betuwe per 1
januari 2019. Om efficiënt en
slagvaardig toe te kunnen werken
naar de herindeling, is een
ondersteunde beslisstructuur
gewenst.
Momenteel beschikt de
stuurgroep niet over formele
bevoegdheden voor
besluitvorming ten behoeve van
de voorbereidingen op de
herindeling. Dit betekent dat
beslispunten waarop binnen de
stuurgroep overeenstemming
bestaat, formeel bekrachtigd
moeten worden in de
vergaderingen van de individuele
colleges. Dit vertraagt de
snelheid van het
besluitvormingsproces en tevens
wordt afbreuk gedaan aan de
voor het herindelingsproces
benodigde flexibiliteit en
slagkracht.

1. aan de door en uit het college
aangewezen leden, en hun
plaatsvervangers, mandaat te
verlenen voor de bevoegdheden
genoemd in bijlage I;
2. toepassing van het mandaat
slechts toe te staan voor zover
gehandeld met inachtneming van
de instructies die bij de mandaten
in bijlagen I en II zijn aangegeven;
3. dat voor de toepassing van dit
besluit onder mandaat tevens wordt
begrepen het op grond van
volmacht dan wel machtiging
verrichten van respectievelijk
privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen,
alsmede het nemen van besluiten
anders dan bedoeld in artikel 1:3
van de Algemene wet bestuursrecht;
4. onder het beslissen tot het
sluiten van overeenkomsten als
vermeld in bijlage I ook wordt
verstaan de bevoegdheid tot het
verrichten van al de daarmee
samenhangende voorbereidingshandelingen waaronder het
aanvragen van offertes en het doen

1 t/m 11 akkoord
Notulen van de stuurgroep in de
eerstvolgende
collegevergadering na
stuurgroep ter kennisname in het
college brengen

-

Wanneer de leden van de
stuurgroep formeel bevoegd zijn
om in gezamenlijkheid bepaalde
besluiten te nemen of
handelingen te verrichten, wordt
de beslisstructuur ondersteunend
in plaats van vertragend.
Gezamenlijke besluitvorming
door de leden van de stuurgroep
is, binnen bepaalde kaders,
mogelijk door middel van
mandatering, volmacht en
machtiging. Daartoe dient deze
mandaatregeling.

van aanbestedingen, alsmede de
bevoegdheid tot uitvoering en
opzegging van de gesloten
overeenkomst en voorts alle
andere bevoegdheden die het
Burgerlijk Wetboek met betrekking
tot overeenkomsten aan een partij
toekent;
5. toestemming te verlenen aan de
burgemeester om de ondertekening
van stukken die uitgaan van de
stuurgroep op te dragen aan de
voorzitter van de stuurgroep en
diens plaatsvervanger;
6. aan de voorzitter van de
stuurgroep mandaat te verlenen tot
het ondertekenen van stukken die
uitgaan van de stuurgroep en het
vertegenwoordigen van de
gemeenten in en buiten rechte,
voor zover betrekking hebbende op
de voorbereiding op de herindeling;
7. aan de secretaris van de
stuurgroep mandaat te verlenen tot
het medeondertekenen van
stukken die uitgaan van de
stuurgroep.
8. ondermandaat toe te staan;
9. dit besluit in werking te laten
treden op de dag na die van
bekendmaking;
10. dat dit besluit eindigt bij de
eerstvolgende wederopzegging
door één of meer colleges van
burgemeester en wethouders of

uiterlijk per 31 december 2018;
11. dat dit besluit wordt aangehaald
als: Mandaatregeling voorbereiding
herindeling West Betuwe.
1.1

Bedrijfsvoering

2.1

22705 KK

Begrotingswijziging 2018
GGD Gelderland Zuid

Het college stelt de raad voor
geen zienswijze in te dienen op
de voorgestelde
begrotingswijziging van de GGD
Gelderland-Zuid

De raad voor te stellen geen
zienswijze in te dienen.

akkoord

1

Dienstverlening 22445 KK
en Beleid

Inzet jongerenwerk.

Door de komst van de
jongerenwerkers is het contact
tussen jongeren en buurtbewoners in Haaften positief
beïnvloed, dit heeft onder meer
geleid tot een werkgroep die
initiatief heeft genomen voor de
oprichting van een jongerenontmoetingsplaats op Het
Kempke.

Kennis te nemen van de
rapportage inzet jongerenwerk in
de gemeente Neerijnen.

vka

-

2.2

Dienstverlening 22318
en Beleid

Week van respect.

In de Week worden jongeren
gestimuleerd om gezamenlijk te
zorgen voor een inclusieve
samenleving waarbij iedereen
meedoet en lastige onderwerpen
zoals seksuele geaardheid,
discriminatie en radicalisering
altijd besproken kunnen worden.

Kennis te nemen van de
uitnodiging voor het verzorgen van
een gastles tijdens De Week van
respect van 6 t/m 12 november
2017.

vka
Gastles door burgemeester De
Vries en wethouder Andriesse

-

2.3

Dienstverlening 21817 KK
en Beleid

Taakstelling
vergunninghouders 2017.

Kennis te nemen van de voortgang vka
taakstelling huisvesting vergunninghouders in 2017 en prognose
eerste helft 2018.

-

2.4

Dienstverlening 21467 JA
en Beleid

Subsidieverordening
taalniveau 3F

Per 1 augustus 2019 moeten
pedagogisch medewerkers in de
kleine gemeenten, die als
beroepskracht in de voorschoolse
educatie willen werken,
aantoonbaar het taalniveau 3F
voor mondelinge taalvaardigheid
en lezen beheersen. Om hiervoor
aan de voorscholen subsidie te
kunnen verstrekken, dient de
subsidieverordening taalniveau
3F medewerkers voorschoolse
educatie vastgesteld te worden.

De raad voor te stellen de
akkoord
Subsidieverordening taalniveau 3F
medewerkers voorschoolse
voorzieningen gemeente Neerijnen
vast te stellen.

-

2.5

Dienstverlening 22148 KK
en Beleid

Addendum Karakter inzake
inkoop product intensieve
thuisbegeleiding (IHT)

Stichting Karakter biedt het
product IBS (Intensief Behandel
Centrum) aan, een vorm van
intensieve thuisbehandeling (IHT)
gecombineerd met de high
intensive care afdeling (HIC). IBC
helpt patiënten van 10 tot 20 jaar
met complexe psychiatrische
problematiek. IBC is een
ambulante intensieve gezinsbehandeling met de mogelijkheid
tot een korte klinische opname bij
crisis. Voor deze voorziening
vraagt Karakter dat gemeenten
de kosten voor de
beschikbaarheid van de bedden
betalen en heeft hiervoor een
vernieuwd voorstel gedaan.

In te stemmen met het addendum
voor intensieve thuisbehandeling
van Karakter voor het kalenderjaar
2017 en met terugwerkende kracht
voor het kalenderjaar 2016.

akkoord

-

2.6

Dienstverlening 21737 KK
en Beleid

Managementrapportage
GGD 1e halfjaar 2017.

In de rapportage laat de GGD
zien voor de heerste helft van
2017 hoe de
productieontwikkeling is, hoe de
inkomsten en uitgaven zich
verhouden tot de begroting en
hoe de personele bezetting en

Kennis te nemen van de
managementrapportage van de
GGD.

vka

-

het ziekteverzuim zijn. De
productie en het financiële
resultaat van 2017 zijn geraamd
voor het gehele jaar.
2.7

Dienstverlening 23113 KK
en Beleid

Raadsvragen oordeelsvormende vergadering 12
oktober 2017.

Beantwoording van de tijdens de
oordeelsvormende raad van 12
oktober gestelde vragen.

Kennis te nemen van de
Vka na tekstuele aanpassing
beantwoording van de raadsvragen
oordeelsvormende vergadering van
12 oktober 2017.

-

2.8

Dienstverlening 23301
en Beleid

Duurzaamheid in gemeente
Neerijnen in relatie tot West
Betuwe.

Tijdens de oordeelsvormende
raad op 12 oktober is gevraagd
naar de vastgestelde duurzaamheidsvisie van
Geldermalsen en Lingewaal en
de onderlinge afstemming en
relatie tussen de gemeenten
vooruitlopend op de nieuwe
gemeente West Betuwe.

Kennis te nemen van de duurzaamheid in de gemeente
Neerijnen in relatie tot West
Betuwe.

vka

-

2.9

Dienstverlening 22582 TK
en Beleid

PV Biomassa Haaften

Het college van burgemeester en
wethouders werkt niet mee aan
een bestemmingsplanprocedure
waardoor de vestiging van een
biomassamestvergistingsinstallatie aan de Marijkestraat te
Haaften mogelijk wordt.

Indien er een verzoek komt voor
een bestemmingsplanwijziging
waardoor de vestiging van een
biomassavergistingsinstallatie aan
de Marijkestraat te Haaften
mogelijk wordt, hieraan niet
meewerken conform de opdracht
van de raad.

akkoord

1

PV Heuvelstraat
Waardenburg.

De gemeente is bereid mee te
werken aan een bestemmingsplanprocedure waarmee een deel
van de bedrijfsgebouwen van het
agrarische bedrijf aan de
Heuvelstraat herbestemd worden.

Indien er een verzoek komt voor
akkoord
een bestemmingsplanprocedure
waardoor een deel van de
bedrijfsbebouwing van Heuvelstraat
8 te Waardenburg herbestemd
worden voor het bedrijf van Van
Doorn Openingstechnieken
(bestemming bedrijf), hieraan
meewerken onder de volgende
voorwaarden:

1

2.10 Dienstverlening 23080 TK
en Beleid

•

•

2.11 Dienstverlening 21467 JA
en Beleid

2.12 Dienstverlening 22789 KK
en Beleid

Raadsvoorstel: Verordening Door de Wet Harmonisatie
subsidie peuteropvang
voorschoolse voorzieningen
gemeente Neerijnen 2018.
worden peuterspeelzalen met
ingang van 1 januari 2018 onder
de definitie kinderopvang
gebracht, waardoor voor
voorschoolse voorzieningen
dezelfde kwaliteitseisen gelden
en de financiering gelijk wordt
gesteld. De gemeente blijft wel
verantwoordelijk voor de voor- en
vroegschoolse educatie (VVE)
voor doelgroepkinderen en voor
het aanbod voor peuters waarvan
de ouders niet in aanmerking
komen voor kinderopvangoeslag.
Hiertoe dient de Verordening
subsidie peuteropvang 2018
vastgesteld te worden.
Welzijnssubsidies /
Leefbaarheidsfonds –
aanvraag bijdrage
activiteiten Diaconie Varik –
Heesselt.

Vanuit het leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die
de kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorpsleven
versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/ of
een financiële bijdrage om de

de loods tussen de
beoogde locatie en het
bestaande aannemingsbedrijf eveneens
herbestemd wordt zodat
het huidige gebruik
gelegaliseerd wordt;
deze ontwikkeling gepaard
gaat met een verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit.

1. De raad voor te stellen de
Verordening subsidie
peuteropvang gemeente
Neerijnen 2018 vast te
stellen.
2. Het aanvraagformulier en
kwartaalverantwoording
subsidie peuteropvang en
VVE gemeente Neerijnen
vast te stellen.

1. akkoord

-

2. akkoord

Niet in te stemmen met het verzoek akkoord
een financiële bijdrage van € 9.500
beschikbaar te stellen uit het
leefbaarheidsfonds voor vervanging
van raamkozijnen en o.a. inventaris
voor sociaal-cultureel centrum De
Rank.

1

leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren. De diaconie vraagt
voor renovatie van het gebouw
een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds om de
noodzakelijke materialen en
inventaris te kunnen aanschaffen.
De stichting ontvangt geen
bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds.
2.13 Dienstverlening 22318 KK
en Beleid

Beantwoording
Raadsvragen over
leefbaarheidsfonds.

Tijdens de oordeelsvormende
Kennis nemen van de
vergadering van 12 oktober heeft informatienota.
mw. Van Kuilenburg van GBN
vragen gesteld over de twee
aanvragen bij het leefbaarheidsfonds. Hoe komt het dat Tennisvereniging Haaften een toewijzing
heeft gekregen en Tennisvereniging Ophemert een afwijzing.
Beide aanvragen zijn hetzelfde.

-

