Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 25 april 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:

Nr.

0 = Algemeen/BMO
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder J. Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

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

Afwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder J. Krook

(BUR)
(KK)

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho

Onderwerp

0.1

Secretaris

–

–

0.2

Secretaris

–

–

2.1

Dienstverlening 20957 TK
en Beleid

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

Samenvatting

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

Advies

Besluit

BP

B&W besluitenlijst 18 april Voorstel tot vaststellen
2017
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

Uitnodigingen:

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

Diverse uitnodigingen.

–

1. Installatie mevrouw drs.
G.M. Mittendorff als
burgemeester van de
gemeente Heumen op
donderdag 18 mei van
20:00 tot 22:00 uur.

1. in principe burgemeester De
Vries

2. Opening toeristisch
vaarseizoen op vrijdag 28
april om 10:00 uur
restaurant Moeke
Rhenen, Veerweg 1 te
Rhenen.

2. college is verhinderd

Voorontwerpbestemmings Het vobp kern Hellouw & kern
- plan Graaf Reinaldweg 8 Varik, herziening Graaf
te Hellouw.
Reinaldweg 8 Hellouw en perceel
aan de Meester Heblystraat te

Het voorontwerp bestemmingsplan, Akkoord
kern Hellouw & kern Varik,
herziening Graaf Reinaldweg 8
Hellouw en perceel aan de Meester

2

2.2

Dienstverlening 21380 KK
en Beleid

Leefbaarheidsfonds –
Zomerfeest Neerijnen.

Varik wordt in procedure gebracht
om de bouw van één in Hellouw
en één woning in Varik (ipv 2
woningen in Varik) mogelijk te
maken.

Heblystraat te Varik, in procedure
brengen nadat de initiatiefnemer en
de anterieure- en de
planschadeovereenkomsten, zoals
bij dit advies is gevoegd,
ondertekend heeft en de
plankosten volledig betaald zijn.

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. Feestcomité Dorp
Neerijnen organiseert al 18 jaar
voor alle inwoners van het dorp
een nieuwjaarsborrel en een
zomerfeest. Door de jaren heen
hebben diverse leden van het
comité zich ingezet om sponsoren
te werven, zowel van buiten als
binnen het dorp. De
sponsorbijdragen lopen nu terug.
Inwoners die het feest willen
bijwonen betalen een vast bedrag
per persoon. Sinds enkel jaren
vindt de beide evenementen plaats
in het Stroomhuis. Het comité teert
in op haar reserves, en de
festiviteiten graag in stand wil
houden, vragen zij een financiële
bijdrage aan het
leefbaarheidsfonds. Omdat het
hier een bestaand initiatief kan
deze aanvraag aangemerkt
worden als een bijzondere
omstandigheid om in dit geval

1. Niet instemmen met de
aanvraag voor een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds voor het
verstrekken van een bijdrage van
€ 5.800,- voor bijdragen aan de
nieuwjaarsborrel en het
zomerfeest.
2.Het comité kan uitzien naar een
andere locatie, wat een positief
effect kan hebben op de
organisatiekosten.

Akkoord.
Advies moet aandacht besteden
aan afwijzing vanwege niet
vernieuwend en regulier karakter
van het evenement.

–

geen financiële bijdrage te leveren.

2.3

Dienstverlening 21387 KK
en Beleid

Leefbaarheidsfonds aanvraag bijdrage voor
museumbezoek De
Koperen Knop (de
Zonnebloem).

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.
De Zonnebloem afdeling Neerijnen
wil een dagje uit organiseren voor
eenzame inwoners uit de
gemeente. Ze willen een busreisje
maken naar het museum De
Koperen Knop. Het
museumbezoek is echt een dagje
uit en een mooie gelegenheid voor
de deelnemers om nieuwe
contacten op te doen. Voor deze
groep mensen is al een aanbod
beschikbaar bij Welzijn Neerijnen.
Het initiatief voldoet niet aan de
gestelde criteria en de aanvraag
kan aangemerkt worden als een
bijzondere omstandigheid om in dit
geval geen financiële bijdrage te
leveren.

Niet instemmen met de aanvraag
voor een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds voor het
verstrekken van een bijdrage van
€ 625- voor bijdragen aan het
dagje uit voor 50 deelnemers.

Akkoord

–

2.4

Dienstverlening 21389 KK
en Beleid

Aanvraag subsidie
leefbaarheidsfonds voor
renovatie buurthuis

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

Instemmen met het verzoek een
financiële bijdrage € 9.428
beschikbaar te stellen uit het
leefbaarheidsfonds voor de
renovatie van het buurthuis voor
vervanging vloer, plafond en
meubilair

Akkoord

–

verbeteren. Buurthuis ‘t Geerke in
Heesselt wordt beheerd door
buurtvereniging ‘t Geerke. De
buurtvereniging is in 1975
opgericht en organiseert voor haar
leden tal van activiteiten en draagt
bij aan de sociale cohesie in het
dorp.
De buurtvereniging wil het
aangevraagde bedrag gebruiken
voor renovatie van het gebouw. Ze
willen de vloer en het plafond
vervangen en nieuw meubilair
aanschaffen.
De vereniging vraagt voor het
realiseren van haar plannen een
financiële bijdrage aan het
leefbaarheidsfonds. De stichting
ontvangt een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds.
2.5

Dienstverlening 21372 KK
en Beleid

Leefbaarheidsfonds
aanmelding initiatief
Reuring festival 2017

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. Stichting Catmendu
organiseert voor de derde keer het
Reuring Festival. Het Haaftense
muziekfestival is voor jong en oud
en biedt de meest uiteenlopende
muziekstijlen aan. Het evenement
is gratis toegankelijk. Er vindt
samenwerking plaats met o.a. de
Oranjevereniging, de kerk en
lokale sponsoren en professionele
organisaties. Door inzet van de

Niet instemmen met de aanvraag
voor een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds voor het
verstrekken van een bijdrage van
€ 1.601,- voor de bekostiging van
o.a. consumptiebonnen voor 55
vrijwilligers.

Akkoord
Advies moet aandacht besteden
aan afwijzing vanwege niet
vernieuwend en regulier karakter
van het evenement.

–

vele vrijwilligers is de stichting in
staat om het evenement
laagdrempelig en gratis
toegankelijk te houden. De
stichting vraagt een financiële
bijdrage om o.a.
consumptiebonnen te verstrekken
aan de 55 vrijwilligers. Omdat er
in de begroting van de stichting
financiële mogelijkheden zijn om
de vrijwilligers te faciliteren kan
deze aanvraag aangemerkt
worden als een bijzondere
omstandigheid om in dit geval
geen financiële bijdrage te leveren.
2.6

Dienstverlening 22694 KK
en Beleid

Leefbaarheidsfonds –
aanvraag financiële
bijdrage voor bouw
corsowagen.

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. Corsoclub Neerijnen is
een stichting met ongeveer 110
enthousiaste vrijwilligers afkomstig
uit de verschillende dorpen van de
gemeenten Neerijnen. Elk jaar
zetten deze mensen zich in om
een praalwagen te maken die
deelneemt aan het fruitcorso in
Tiel. De corsoclub heeft een
bouwhal waar de inwoners samen
komen tussen januari en
september. In verschillende
samenstellingen werken ze mee
aan het bouwen, lassen,
voorlijmen en beplakken van de
praalwagen. De corsoclub vraagt

1. Niet instemmen met de
aanvraag voor een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds voor het
isoleren van de bouwhal en de
aanschaf van twee lasapparaten
en 50 stoelen.

College is bereid 50% van de
investering in de lasapparaten te
bekostigen (= € 3.100)

–

een bijdrage voor het isoleren van
de hal, de aanschaf van
lasapparaten en stoelen. Omdat
aanvraag niet voldoet aan de
spelregels kan dit project het
aangemerkt worden als een
bijzondere omstandigheid om in dit
geval geen financiële bijdrage te
leveren.
2.7

Dienstverlening 10869 RV
en Beleid

Zomerbijeenkomst
ondernemers in
Neerijnen.

Rondvraag

Organisatie bijeenkomst voor
ondernemers in Neerijnen.

Kennis nemen van de voorlopige
planning en financiering.

Kennis van genomen. Graag
verder uitwerken en daarna
wederom in college.
Zorgen voor aansprekende
uitnodiging en ook colleges GNL
en besturen
Ondernemersverenigingen GNL
uitnodigen

–

