Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 25 juli 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

(BUR)

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

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 17 juli
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 50 jarig
jubileum van
Volleybalvereniging Haaften
Kwiek dd 15 september
2017 van 19:30 – 22:00 in
de Burcht van Haeften.

Wethouder Andriesse is
verhinderd. Svp in agenda van
burgemeester inplannen.

Uitnodiging Bourgondisch
fruitwandelen en fruitfietsen
dd 2 september 2017 vanaf
10:00 uur.

In agenda’s van burgemeester en
wethouder Krook inplannen.

Uitnodiging
stakeholdersbijeenkomst
Wittenbergzorg dd 11
december 2017 van 14:40 –
18:00 in het restaurant de
Gastenhof van zorgcentrum
De Wittenberg te Haaften.

Wethouder Krook maakt gebruik
van de uitnodiging.

BP

Uitnodiging voor de opening
van het vernieuwde Huis
der provincie op 20
september van 14:00 -17:30
uur.
1.1

Bedrijfsvoering

22315/ RV
23427

Precariobelasting.

In agenda’s van burgemeester en
wethouder Kool inplannen.

De mogelijkheid tot heffen van
precariobelasting wordt
afgeschaft. In dit voorstel wordt
aangegeven wat hiervan de
financiële effecten zijn en op
welke wijze deze opgevangen
kunnen worden.

1. De raad voor te stellen de
gemeenteraad van West Betuwe
adviseren de niet begrote
opbrengst precariobelasting ad €
3,3 mln. Per jaar over de jaren
2019, 2020 en 2021 toe te voegen
aan een bestemmingsreserve
afbouw afschaffen precario.

Akkoord

2. De raad voor te stellen de te
ontvangen precariobelasting in
2017 en 2018 te reserveren voor
harmonisatieprojecten en beleid.
1.2

Bedrijfsvoering

22394/ JA
23429

Wijziging GR
Belastingsamenwerking
Rivierenland (BSR).

Het College besluit de GR van
Belastingsamenwerking te
wijzigen zodat
begrotingswijzigingen waarbij de
totale bijdrage voor deelnemers
met minder dan 3% wijzigt niet
langer voor te leggen aan de
gemeenteraden voor een
zienswijze.

De gemeenschappelijke regeling
BSR te wijzigen zodat
begrotingswijzigingen waarbij de
totale bijdrage voor de deelnemers
met minder dan 3% wijzigt niet
langer voorgelegd hoeven te
worden voor een zienswijze.

Akkoord

1.3

Bedrijfsvoering

14KK
17927/
23437/
2 en
1723079/
23453

Jaarrekening 2016 en
Begroting 2018 Kulturhus
Haaften.

De jaarrekening 2016 van het
Kulturhus sluit met een positief
saldo van € 86.199,00. De
begroting 2018 van het Kulturhus
wordt door het college
goedgekeurd en de
instandhoudingsbijdrage voor
2018 wordt vastgesteld op €
239.400,00.

1. De jaarrekeningen 2016 van
zowel de Stichting Beheer als
Stichting Exploitatie Kulturhus
Haaften voor kennisgeving
aannemer.

Akkoord

2. De begroting 2018 van Stichting
Beheer en Exploitatie Kulturhus
Haaften goed te keuren.

Akkoord

3. De instandhoudingsbijdrage

Akkoord

2018 voor Stichting Beheer en
Exploitatie Kulturhus Haaften vast
te stellen op € 239.400,00 en deze
bijdrage structureel opnemen in de
gemeentelijke begroting 2018.
4. De raad informeren middels
bijgevoegde informatienota.

Akkoord
Informatienota aanvullen met de
volgende punten:
– Instandhoudingsbijdrage wordt
jaarlijks op basis van de
begroting vastgesteld;
– In overleg met G en L bezien
hoe de dorpshuizen efficiënter
geëxploiteerd kunnen worden;
– Informatienota aanvullen met
cijfers 2017 en daarna (uiterlijk)
eind augustus 2017 verzenden
aan raad.

1.4

Bedrijfsvoering

22031/ KK
23410

2.1

Dienstverlening
en Beleid

TK

Vangnetuitkering
Participatiewet 2016.

Al meerdere jaren heeft de
gemeente Neerijnen een tekort op
het budget voor de
bijstandsuitgaven. Het volume aan
bijstandsuitkeringen
Participatiewet is namelijk hoger
dan de ontvangsten rijksbijdragen.
Ook voor 2016 is sprake van
hogere uitgaven aan
bijstandsuitkeringen dan dat aan
rijksbijdrage ontvangen is. Voor dit
tekort kan een zogenaamde
vangnetuitkering.

Een aanvraag Vangnetuitkering
2016 in te dienen bij het ministerie
van SZW/Toetsingscommissie VU
van € 180.000,00.

Akkoord

Ontwerpbestemmingsplan
Klingelenberg Noord.

Het college heeft besloten om het
uitwerkingsplan Klingelenberg
Noord te Tuil als ontwerp ter
inzage te leggen. Geadviseerd
wordt om het uitwerkingsplan als
ontwerp gedurende zes weken ter
inzage te leggen.

Het ontwerp bestemmingsplan
“Uitwerkingsplan Klingelenberg
Noord te Tuil” op grond van artikel
3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht in het kader van de
zienswijzen na voorafgaande
publicatie gedurende zes weken

Akkoord

2

voor iedereen ter inzage te leggen.
2.2

Dienstverlening 22015/ TK
en Beleid
23399

Planschadeverzoek
Kerkstraat 1 te Varik.

Het college heeft naar aanleiding
van een verzoek om
tegemoetkoming in de planschade
besloten geen planschade toe te
kennen als gevolg van het
onherroepelijke bestemmingsplan
voor de ontwikkelingslocatie
Molenblok.

1. Het advies van de SAOZ
overnemen.

Akkoord

1

2

2. De verzoekers geen
planschadebedrag toe te kennen.

2.3

Dienstverlening 00727/ TK
en Beleid
22921

Ontwerp-uitwerkingsplan
Klingelenberg fase 2c te Tuil
ter inzage te leggen
conform artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening en
artikel 3:12 Algemene wet
bestuursrecht.

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten het
uitwerkingsplan Klingelenberg
fase 2c te Tuil ter inzage te leggen
conform artikel 3.8 van de wet
ruimtelijke ordening en artikel 3:12
Algemene wet bestuursrecht.

Het bijgevoegde ontwerp van het
Akkoord
“Uitwerkingsplan Klingelenberg
fase 2c te Tuil” in overeenstemming
met artikel 3.8 Wro en artikel 3:12
Awb voor iedereen ter inzage te
leggen.

2.4

Dienstverlening 22445/ KK
en beleid
22599

Halfjaarlijkse rapportage
inzet jongerenwerk.

In januari 2017 is gestart met
uitvoering van 12 uur
jongerenwerk per week in de
gemeente Neerijnen. Het
jongerenwerk heeft ambulant werk
verricht voornamelijk aan de hand
van (overlast)meldingen over
jeugd uit de dorpen binnen de
gemeente Neerijnen. Om een
goed contact en professioneel
beeld van jongeren en hun
omgeving te krijgen zou het
jongerenwerk om meerdere
momenten en verschillende dagen
en tijden op straat moeten zijn.
Binnen de huidige uren kan het
jongerenwerk niet doen wat nodig
is waar vraag naar is. Zo kunnen
zij niet voldoen aan de vraag
vanuit het sociaal team om hun
expertise in te zetten bij
individuele casussen. De beperkte
uren en de omvang van het

Kennisnemen van rapportage inzet Akkoord
1
jongerenwerk 1e halfjaar 2017.
De raad informeren over
rapportage en uitbreiding inzet
Instemmen met uitbreiding van
jongerenwerk via Uitvoeringsplan
inzet jongerenwerk in de 2e helft
Wmo Jeugd 2017-2018.
2017 van 12 uren naar 24 uur per
week, en deze uitbreiding in 2018
te continueren.

werkgebied is het u niet mogelijk
om alle dorpen preventief te
bezoeken. In de tweede helft van
2017 wordt de inzet van het
jongerenwerk uitgebreid van 12
naar 24 uur per week.
2.5

Dienstverlening 22420/ KK
en Beleid
22779

Uitvoeringsplan Wmo Jeugd Op 23 februari 2017 heeft de
2017-2018.
gemeenteraad het beleidsplan
Wmo en Jeugd 2017-2020
“Samen op pad”, met oplegnotitie,
vastgesteld. Afgesproken is een
uitvoeringsplan op te stellen.
Voorgesteld wordt het
uitvoeringsplan voor de periode
2017 en 2018 vast te stellen.

1. In te stemmen met
uitvoeringsplan Wmo/Jeugd 20172018.

Akkoord

2. Het uitvoeringsplan ter kennis
brengen van de raad.

Akkoord
De tekst inzake het mogelijke
tekort in 2017 aanpassen.

1

