Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 27 juni 2017 om 9.30 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 20 juni
2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

1. PWA Ophemert:
Mari gaat met
pensioen op 6 juli.
2. Inloop gebiedsvisie
op 28 juni van 1321 uur

1. Wethouder Andriesse
2. College is aanwezig

1.1

Bedrijfsvoering

22638 JA

Regionaal Archief
Rivierenland – vergadering
29 juni.

Agenda en vergaderstukken.

1.2

Bedrijfsvoering

22686 RV

Service Level Agreement
Incasso.

Sinds 2010 worden de incassowerkzaamheden van Neerijnen
uitbesteed aan
deurwaarderskantoor Tempelmande Niet. Ondertussen is de naam
van het kantoor gewijzigd in
DigiDeur. De werkzaamheden
werden tot nu toe uitgevoerd op
basis van in een brief vastgelegde
afspraken. Aangezien er meer

Kennis nemen van de advisering.

1. De Service Level
Agreement met DigiDeur
vast te stellen.
2. Het aanstellingsbesluit als
onbezoldigd ambtenaar
2017 vast te stellen.
3. Het aanwijzingsbesluit
belastingdeurwaarder 2017
vast te stellen.

vka

–

1. Akkoord
2. Akkoord
3. akkoord

–

ingewikkeldere
invorderingsprocedures via
DigiDeur lopen (zoals
dwangsommen) is er behoefte om
één en ander vast te leggen in
een Service Level Agreement
(SLA). In dit advies stellen wij u
voor een SLA vast te stellen met
DigiDeur.
2.1

Dienstverlening 22581 KK
en Beleid

AB vergadering GGD
Gelderland Zuid op 29 juni.

Agenda en vergaderstukken.

Kennis nemen van de advisering.

vka

–

2.2

Dienstverlening 21498 TK
en Beleid

Bijzondere vergadering van Agenda en vergaderstukken.
Aandeelhouders van Avri
Realisatie BV op 3 juli.

Kennis nemen van de advisering.

Vka, nadere afstemming tussen
wethouder Kool, wethouder
Verwoert en ambtelijke
ondersteuning over verdeling
bevoegdheden en risico’s. Ons
standpunt delen met
Geldermalsen en Lingewaal.

–

2.3

Dienstverlening 23002/ BUR
en Beleid
22651

Informatienota open inloop
op de donderdagavond.

Informatienota open inloop op de
donderdagavond.

Kennis nemen van de
informatienota.

vka

–

2.4

Dienstverlening 22666 BUR
en Beleid

Algemeen Bestuur
Veiligheidsregio 29 juni.

Agenda en vergaderstukken.

Kennis nemen van de advisering.

vka

–

2.5

Dienstverlening 22450 BUR
en Beleid

Stand van zaken distributie
jodiumtabletten.

Informatienota over de stand van
zaken m.b.t. de distributie van
jodiumtabletten.

Kennis nemen van de stand van
zaken.

vka

–

2.6

Dienstverlening 22493 TK
en Beleid

PV Ammanswal
Waardenburg.

Het college van burgemeester en
wethouders werkt mee aan een
bestemmingsplanprocedure om
de verplaatsing van een agrarisch
bedrijf van de Gerestraat in
Heesselt naar de Ammanswal in
Waardenburg mogelijk te maken.

Indien er een verzoek komt voor
een bestemmingsplanprocedure
waarmee het bestemmingsplan
Buitengebied Neerijnen (veegplan)
herzien wordt om de verplaatsing
van het agrarisch bouwvlak van
Heesselt (Gerestraat) naar het
fruitbedrijf aan de Ammanswal in
Waardenburg mogelijk te maken,
hieraan meewerken onder de
voorwaarden dat:
 Alleen het bestaande
bouwvlak van 2.910m2

Akkoord.
De bouw van zowel een
bedrijfswoning als een woning is
uitgesloten.

1





2.7

2.8

Dienstverlening 22679 JA
en Beleid

Dienstverlening 22677 KK
en Beleid

KLM Open 2017

Mantelzorgwaardering in
2017

verplaatst wordt,
Het bouwvlak
gepositioneerd wordt aan
perceelsgrenzen aan de
zuid / oostzijde van de
boomgaard langs de
Ammanswal,
De bouw van een
bedrijfswoning cq. woning
uitgesloten is
overeenkomstig de huidige
situatie in Heesselt.

Dit jaar wordt voor de tweede keer
op rij het golftoernooi KLM Open
georganiseerd op Golfbaan The
Dutch in Spijk. Middels deze nota
wordt u verzocht in te stemmen
met het voorstel om een stand in
te richten op het terrein en een
financiële bijdrage hieraan te
leveren.

1. Samen met Geldermalsen
en Lingewaal een stand in
te richten en bemannen
tijdens het KLM Open van
14-17 september 2017.
2. Hiervoor een financiële
bijdrage te leveren van
4.000,-- te betalen uit het
budget ‘bevordering
toerisme’ (6340100).

1. Akkoord

In de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 is
opgenomen dat gemeenten
zorgdragen voor een jaarlijkse
blijk van waardering voor de
mantelzorgers. Burgemeester en
wethouders bepalen waaruit de
jaarlijkse blijk van waardering voor
mantelzorgers van cliënten in de
gemeente bestaat (artikel 17
Verordening maatschappelijke
ondersteuning Neerijnen 2015). In
dit advies wordt ingegaan op een
verlenen van een extra subsidie
voor Welzijn Neerijnen om
mantelzorgers te waarderen,
namelijk via: het
mantelzorgcompliment, de Week

1. Het mantelzorgcompliment
aan te bieden aan alle
mantelzorgers woonachtig
in Neerijnen die langer dan
drie maanden mantelzorg
verlenen voor minimaal 8
uur in de week. Het is
mogelijk hiervan af te
wijken. Een aanvraag voor
mantelzorgwaardering kan
worden gedaan door de
mantelzorger zélf of de
zorgontvanger;
2. Het mantelzorgcompliment
vorm te geven door het
aanbieden van VVVbonnen ad € 100,00.
3. In te stemmen met het

1. Akkoord

–

2. akkoord

2. Akkoord

3. Akkoord

1

van de Mantelzorg en
mantelzorgsalons.
Het mantelzorgcompliment in
2016 bestond uit VVV-bonnen met
een waarde van € 100,00. Het
compliment is goed ontvangen, zo
blijkt uit de evaluatie van maart
2017. In 2016 zijn er 195
mantelzorgcomplimenten
uitgereikt; in 2015 ging het om 105
mantelzorgcomplimenten.
De Week van de Mantelzorg 2017
(in de week van 6 november tot en
met 11 november) en de
campagne daarvoor wordt
voorbereid door de Stichting
Welzijn voor zowel de gemeenten
Geldermalsen, Lingewaal en
Neerijnen. Het programma 2017
heeft een drieledig doel:
mantelzorg zo breed mogelijk
onder de aandacht brengen, de
waardering van de mantelzorger
en het maken van verbinding
tussen verschillende organisaties
rondom het thema mantelzorg.

opgestelde programma
Week van de Mantelzorg 6
november t/m 11 november
2017.
4. Uitvoering van het
programma Week van de
Mantelzorg en toekenning
van het
mantelzorgcompliment op
te dragen aan de Stichting
Welzijn Neerijnen en
samen met een bijdrage
voor de mantelzorgsalons
hiervoor een subsidie te
verlenen van 39.415,-5. Deze kosten (39.415,--) ten
laste te brengen van
‘ondersteuning en
waardering
mantelzorgers’(6610300/34
1101).

4. Akkoord

5. akkoord

Voorgesteld wordt om in te
stemmen met het opgestelde en
bijgevoegde programma Week
van de Mantelzorg, het
mantelzorgcompliment door het
aanbieden van VVV-bonnen ad €
100,00 en via het organiseren van
mantelzorgsalons.
2.9

Dienstverlening 22703 KK
en Beleid

Bestuurlijke
samenwerkingsafspraken.

Sinds 2015 telt Nederland 26
regionale Veilig Thuis
organisaties. Veilig Thuis is het

1. De bestuurlijke samenwerkingsafspraken tussen
Veilig Thuis en de

1. Akkoord

1

2.10 Dienstverlening 18765 KK
en Beleid

Verlenging regeling Huishoudelijke Hulp Toelage
tweede helft 2017 (HHT).

advies- en meldpunt voor huiselijk
geweld en kindermishandeling. De
Inspecties Jeugdzorg en
Gezondheidszorg onderzoeken de
kwaliteit van Veilig Thuis
stapsgewijs. Na een periode
onder verscherpt toezicht heeft
Veilig Thuis Gelderland Zuid in
april 2017 stap 1 van de toetsing
gehaald. Bij de toetsing van stap 2
op 4 juli 2017 kijken de inspecties
vooral naar de kwaliteit van de
onderzoeken en de samenwerkingsafspraken tussen Veilig
Thuis en het lokale veld. Het
Dagelijks Bestuur (DB) van Veilig
Thuis heeft op 8 juni 2017
besloten om de samenwerkingsafspraken met verzoek om
vaststelling door te sturen naar de
gemeenten. Wij willen de
samenwerkingsafspraken
vaststellen en de raad via de
informatienota informeren en het
DB van de GGD informeren via de
bijgevoegde brief.

gemeenten voor zover
bevoegd vast te stellen en
dit standpunt in te brengen
in de vergaderingen van
het Algemeen en het
Dagelijks Bestuur van
Veilig Thuis.
2. De raad en het DB van de
GGD te informeren door
middel van de
informatienota en de brief.

De gemeente heeft voor de jaren
2015 en 2016 budget van VWS
gehad voor de regeling
Huishoudelijke Hulp Toelage
(HHT) met als doel
stimuleren(behoud) van
werkgelegenheid voor
medewerkers huishoudelijke
ondersteuning in loondienst bij
zorgaanbieders. Voor 2017 is dit
bedrag structureel toegevoegd
aan de integratie uitkering
Wmo/huishoudelijke hulp. De
regeling is eerder verlengd tot 1

1. De Huishoudelijke Hulp
Toelage te continueren t/m
31 december 2017.
2. Vast te houden aan de
huidige eigen betaling van
5,-- voucher.
3. Dezelfde voorwaarden te
hanteren als in 2016.
4. De gecontracteerde zorgaanbieders huishoudelijke
ondersteuning te
informeren over dit besluit.

2. akkoord

1. Akkoord
2. Akkoord
3. Akkoord
4. akkoord

1

juli 2017. Advies is om de HHTregeling tot en met 31 december
2017 voort te zetten.

2.11 Dienstverlening 15640 TK
en Beleid

Incidentele afwijking van
beleid voor middenrisaliet
Haaften Noord

Eenmalig afwijken van het
akkoord
kruimelbeleid en voor kavel 5 in het
plan Haaften Noord een
middenrisaliet met een breedte van
3,60 meter toe staan

