Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 26 september 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.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(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

Afwezig:
Nr. Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1 Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst
19 september 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
Oogstfeest op 5 oktober
2017 van 14:30-17:30 uur
Planken Wambuis,
Werkschuur Oud Reemst,
Harderwijkerweg 1, 6731 ST
Otterlo.

– vka

Bestuurlijke bijeenkomst
Cultuur & Onderwijs op 20
november 2017 van 14:3017:00 uur in Zutphen.

– college verhinderd

Uitnodiging werkconferentie
Gelderse Bedrijventerreinen
op 10 oktober 2017 van
8:00-11:30 uur IPKW,
Westervoortsedijk 73 te
Arnhem.

– wethouder Kool

1.1 Bedrijfsvoering

Als voorgenomen besluit in te
stemmen om over te gaan tot het
functie-waarderingssysteem van
HR 21 (als voorgenomen besluit
ivm route
medezeggenschap/instemming
BOR).

akkoord

Persbericht begroting 2018. Het college heeft een persbericht
vastgesteld over het aanbieden
van de begroting 2018-2021.

Het persbericht vaststellen en
vrijgeven voor publicatie.

akkoord

2.1 Dienstverlening 22151 TK
en Beleid
24524

BP kern Hellouw en kern
Varik Graaf Reinaldweg te
Hellouw e.a.

De gemeenteraad wordt
voorgesteld om het
bestemmingsplan “Kern Hellouw &
Kern Varik, herziening Graaf
Reinaldweg 8 te Hellouw en
perceel aan de Meester
Heblystraat te Varik” vast te
stellen.

1. De gemeenteraad voor te stellen akkoord
het bestemmingsplan “Kern
Hellouw en Kern Varik, herziening
Graaf Reinaldweg 8 te Hellouw en
persceel Meester Heblystraat te
Varik”vast te stellen en hiervoor
geen exploitatieplan conform artikel
6.12 lid 2 Wro vast te stellen.

2.2 Dienstverlening 23008 TK
en Beleid
23891

PV Meikampgraaf 7 te
Hellouw.

Het College werkt niet mee aan de
wijziging van het
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen Veegplan 2017 om
burgerbewoning en de bouw van
een extra woning aan de
Meikampgraaf 7 te Hellouw
mogelijk te maken.

1. Indien er een verzoek komt niet akkoord
meewerken aan een
bestemmingsplanprocedure om
wonen op de locatie Meikampgraaf
7 te Hellouw mogelijk te maken.

2.3 Dienstverlening
en Beleid

Draagvlakonderzoek
biomassavergister te
Geldermalsen.

1.2 Bedrijfsvoering

BGM Functiewaarderingssysteem Door de gemeente Geldermalsen,
gemeente Neerijnen en gemeente
Lingewaal zijn momenteel diverse
functiewaarderingssystemen in
gebruik, te weten Fuwa Leeuw en
ODRP. Voor de nieuwe gemeente
West Betuwe zal ook een keuze
gemaakt moeten worden welk
functiewaarderingsysteem zal
worden gebruikt.
23089 RV
24676

TK

2.4 Dienstverlening 21792 JA
en Beleid
24372

Afhechting overheveling
technisch onderhoud
buitenkant
schoolgebouwen.

Per 1 januari 2015 is de
verantwoordelijkheid voor het
onderhoud buitenkant
schoolgebouwen overgegaan van

Instemmen met tekstvoorstel voor
directeur AVRI Realisatie BV met
betrekking tot initiatief
biomassavergister te
Geldermalsen.

akkoord

1. De afhechting overheveling
technisch onderhoud buitenkant
schoolgebouwen gemeente
Neerijnen definitief vast te stellen

1. akkoord

2.5 Dienstverlening
en Beleid

KK

Bedrijfsplan Werkzaak
Rivierenland.

de gemeenten naar de
schoolbesturen waarvoor de
schoolbesturen rechtstreeks een
rijksvergoeding krijgen. Gemeente
Neerijnen wil na overleg met de
schoolbesturen tot een financiële
afhechtingsonderhoud buitenkant
schoolgebouwen komen (warme
overdracht). Daarom wordt nog
een bedrag beschikbaar gesteld
voor het dak van de Freule van
Pallandtschool.

op een bedrag van 46.000,00 euro
ten behoeve van herstel dak Freule
van Pallandtschool;
2. Het bedrag van 46.000,00 euro 2. akkoord
te onttrekken uit de reserve
onderhoud schoolgebouwen en op
te nemen in de Najaarsnota 2017.
3, De schoolbesturen te
3. akkoord
informeren.

Op 13 juli 2017 heeft het
algemeen bestuur van Werkzaak
Rivierenland de begroting 2018
vastgesteld. Door diverse
gemeenten in de regio, waaronder
Neerijnen, zijn in de zienswijzen
op de begroting 2018 vragen
gesteld over over de uitbreiding
van het aantal medewerkers,
zoals die in de begroting is
verwerkt. Naar aanleiding daarvan
heeft het algemeen bestuur van
Werkzaak bij het vaststellen van
de begroting (inclusief formatieuitbreiding) aan het dagelijks
bestuur van Werkzaak
Rivierenland om een nadere
onderbouwing gevraagd. Deze
onderbouwing is gegeven in het
Bedrijfsplan 2.0. Aan de
gemeenten wordt door Werkzaak
Rivierenland nu de mogelijkheid
geboden om een zienswijze op dit
bedrijfsplan in te dienen. Aan de
raad wordt voorgesteld om met
het bedrijfsplan in te stemmen.

De raad voor te stellen inzake het
bedrijfsplan aan het dagelijks
bestuur van Werkzaak Rivierenland
de volgende zienswijze kenbaar te
maken:
1 in te stemmen met de gevraagde
formatie-uitbreiding van 24,2 fte
2 in te stemmen met de vorming
van een innovatiefonds tot een
bedrag van € 700.000,00 onder de
voorwaarden dat:
– goedkeuring van de plannen door
het algemeen bestuur plaats vindt
– de plannen minimaal hetzelfde
opleveren als ze kosten
3 in het innovatiefonds als
gemeente Neerijnen € 29.000,00
bijdragen conform de geldende
verdeelsleutel.

1. kennis genomen van de
gevraagde formatie-uitbreiding
onder voorwaarde van een
evaluatie na 1 jaar en een
stapsgewijze invoering.
2. geen instemming met vorming
van innovatiefonds

3. zie besluit onder 2. (beide in
overeenstemming met eerder
ingediende zienswijzen)

