Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 25 september 2018 om 10.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Andriesse
Wethouder R. Verwoert
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(TK)
(JA)
(RV)
(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

Afwezig:

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 18
september 2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld.
Nav: rioolbuizen Zandstraat
worden deze week verplaatst.

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

– SVN Deelnemersbijeenkomst (H)eerlijk over
morgen 15 nov. Utrecht

– vka

– Grootste woonevent van
Oost-Nederland 31 okt.
Almelo

– vka

– Opening atelierroute
Waardart 28 sept.
Stroomhuis

– wethouder Andriesse

– Conferentie Integraal
Bodembeleid 18 okt.
Rozendaal

– vka

– Symposium Partnerschappen voor Duurzaamheid 15 nov. Zwolle

– vka

2.1

Dienstverlening –
en Beleid

2.2

2.3

– vka

– Vrijwilligersbijeenkomst
Voetveer 8 nov. Tiel

– wethouder Kool

– Conferentie Werken aan
Geluk 30 nov. Herkenbosch

– vka

– Atriumlezing VNG 6 nov.
Den Haag

– vka

Advies AB VRGZ en DVO
27 september

Advies AB VRGZ en DVO 27
september.

Kennis nemen van advies AB
VRGZ en DVO 27 september.

Dienstverlening 21994 TK
en Beleid

Aanpassen bebouwde
komgrens Haaften

Ten behoeve van de ontwikkeling
van woongebied Haaften-Noord
dient de snelheidslimiet op de
Enggraaf ter hoogte van HaaftenNoord te worden bijgesteld naar
30 km/uur. Om dit te bereiken
dient volgens de geldende
CROW-norm de bebouwde
komgrens op de Enggraaf te
worden verlegd richting het
noorden naar perceel Enggraaf
29A. De gemeenteraad dient
hiertoe een besluit te nemen.

Bijgaand raadsvoorstel en
Akkoord
-besluitdocument ter besluitvorming
voorleggen aan de gemeenteraad.

2

Dienstverlening 21835 BUR
en Beleid

Aanpassen verhoogde
tarieven huishoudelijke
ondersteuning

De tarieven voor huishoudelijke
ondersteuning worden met
terugwerkende kracht per 1
januari 2018 aangepast. Acht
aanbieders van hulp bij het
huishouden in de Regio
Rivierenland hebben namelijk
aangegeven niet in te stemmen
met de vastgestelde tarieven. De

1. In afwijking van het voorstel van 1. akkoord
19 april het afgeronde1 uurtarief
voor HH2 te verhogen naar €
28,80. Het afgeronde uurtarief voor
HH1 blijft gehandhaafd op € 25,20.

1

1

BUR

– VNG-congres Gemeentefinanciën 26 nov. Den
Bosch

Vka

2. Tarieven 2019 en volgende jaren 2. akkoord
vaststellen conform punt 8.1 uit de

Uurtarieven moeten deelbaar zijn door 60 en worden daarom afgerond. Het niet afgerond uurtarief HH1 is € 25,31 en het niet afgeronde uurtarief HH2 is € 28,54. Echter,
producttarieven hoeven niet deelbaar te zijn door 60, daarom wordt voor de producttarieven gerekend met de niet afgeronde uurtarieven.

–

reden hiervan is dat de
voorzieningenovereenkomst, te
toegepaste methode van de
weten indexering op basis van de
rekentool om tot een reëel tarief te OVA/index.
komen niet is toegepast zoals dit
tussen de brancheorganisaties en
de VNG is overeengekomen (zie
bijlage).

2.4

Dienstverlening 21191 TK
en Beleid

Dijkversterking TiWa-GoWa Dijkversterkingsplannen TiWa en
GoWa.

2.5

Dienstverlening 8864
en Beleid

Rotonde Hellouw

TK

Er wordt al jaren gesproken over
een verkeersveilige oplossing voor
de ontsluiting van het dorp
Hellouw op de Graaf Reinaldweg.
Uit onderzoek was gebleken dat
de beste oplossing de aanleg van
een rotonde bij de Korfgraaf zou
zijn. Begin 2018 is hiervoor een
samenwerkingsovereenkomst
gesloten tussen de provincie
Gelderland en gemeente
Neerijnen. De locatie en gevolgen
voor het dorp stuitten op veel
weerstand van de bewoners.
Daarom is een nieuwe
bijeenkomst georganiseerd en een
enquête gehouden. Hierin konden
bewoners hun wens uitspreken.
De resultaten zijn nu bekend.

Kennis nemen van de stand van
Vka
van zaken met betrekking tot de
dijkversterkingsplannen van het
Waterschap voor de trajecten TiWa
en Gowa.

–

1. Stel de gemeenteraad voor de
Beslispunten (ook in
uitslag van de enquête te erkennen raadsvoorstel en raadsbesluit)
(zie bijlage 1).
aanpassen.

5

2. Stel de gemeenteraad voor de
keus van de inwoners te
respecteren en te volgen en in
gesprek te gaan met provincie
Gelderland over de gewenste
locatie van de rotonde aan de
Oudenhof en het afsluiten van de
oversteek bij de Irenestraat voor
automobilisten.
3. Stel de gemeenteraad voor
gebruik te maken van artikel 15.2
uit de samenwerkingsovereenkomst en werk de nieuwe variant
uit. Zodra meer duidelijk is kan de
huidige overeenkomst aangepast
worden.
4. Stel de gemeenteraad voor de

De raad voorstellen:
1. de uitslag van de enquête te
erkennen als wens van de
bevolking
2. dat het college in gesprek gaat
met provincie Gelderland over de
haalbaarheid (financieel,
planologisch en juridisch) van de
gewenste locatie van de rotonde
en het afsluiten van de oversteek
bij de Irenestraat voor
automobilisten.
3. gebruik te maken van artikel
15.2 uit de
samenwerkingsovereenkomst en
de nieuwe variant uit te werken.

wegenstructuur in Hellouw aan te
Zodra meer duidelijk is kan de
passen in afstemming met de
huidige overeenkomst
ingrepen aan de Graaf Reinaldweg. overeenkomstig worden
aangepast met inachtneming van
beslissing onder punt 2.
4. de wegenstructuur in Hellouw
aan te passen in afstemming met
de ingrepen aan de Graaf
Reinaldweg.
2.6

Dienstverlening 23032 TK
en Beleid

Ruimtelijke Strategische
Visie (RSV) Regio
Rivierenland

Ruimtelijke Strategische Visie
(RSV) Regio Rivierenland.

Vka
Kennis nemen van de
informatienota m.b.t. de Ruimtelijke
Strategische Visie (RSV) Regio
Rivierenland

–

