Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 27 maart 2018 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. Krook
Loco-secretaris R. Schol

Nr.
(BUR)
(TK)
(RV
(KK)
(RS)

Afwezig:
Wethouder J. Andriesse

(JA)

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

0.1

Secretaris

–

–

0.2

Secretaris

–

–

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

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

B&W besluitenlijst 20 maart Voorstel tot vaststellen
2018
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

Uitnodigingen:

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

Diverse uitnodigingen.

– Personeelsafscheid
Neerijnen 28/29 september
2018.

Bedrijfsvoering

BUR

2.1

Dienstverlening 23113 KK

–
– Het college (met uitzondering
van wethouder Verwoert) is in
principe aanwezig. In agenda’s
van collegeleden zetten.
– Burgemeester met partner
maken gebruik van uitnodiging.

– Rode Kruis Bloesemtocht,
21 apr. Geldermalsen

1.1

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

– Masterclass Piketpaaltjes
van Toezicht, 13 apr.
Soesterberg

– vka

– Masterclass Omgaan met
Macht, 6 apr. Soesterberg

– vka

– Besluit herindeling 2e
kamer op 17 april 2018

– Wethouder Kool gaat mee.
Wethouder Verwoert misschien.

Collectief alternatief voor
vervallen Anw-compensatie
Agenda AB Werkzaak 29

In te stemmen met het door de
akkoord
VNG bereikte akkoord met ElipsLife
Agenda AB Werkzaak 29 maart

Kennis nemen van de agenda en

vka

–

2.2

en Beleid

maart 2018

2018

Dienstverlening 23452 TK
en Beleid

Principeverzoek 2e Tieflaar- Het college is bereid medewerking
sestraat 3a Neerijnen
te verlenen aan een procedure
voor herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen ter plaatse van het
perceel 2e Tieflaarsestraat 3a te
Neerijnen ten behoeve van het
positief bestemmen van de
huidige bedrijfsmatige activiteiten
(loonwerkbedrijf), waarbij ook de
bestaande betonnen
opslagvakken voor
bouwmaterialen positief worden
bestemd.

advisering AB Werkzaak 29 maart
2018
1. Indien er een verzoek komt voor 1. akkoord
een bestemmingsplanprocedure
(herziening) ter plaatse van het
perceel 2e Tieflaarsestraat 3a te
Neerijnen, ten behoeve van het
positief bestemmen van de huidige
bedrijfsmatige activiteiten
(loonwerkbedrijf), waarbij ook de
bestaande betonnen opslagvakken
voor bouwmaterialen positief
worden bestemd, hieraan
meewerken, mits dit
milieuhygiënisch geen
belemmering vormt voor de
omgeving, het perceel
landschappelijk wordt ingepast en
de bestaande activiteiten duidelijk
worden afgebakend in het
bestemmingsplan.

1

2. Verzoeker per brief op de hoogte 2. akkoord
stellen van dit principebesluit.
2.3

Dienstverlening 23449 TK
en Beleid

Principeverzoek Marijkestraat10-12 Haaften

Het college is bereid mee te
werken aan de herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen, Veegplan 2017 die het
verplaatsen van twee woningen
naar een perceel aan de
Marijkestraat / Smalsteeg in
Haaften mogelijk maakt.

Indien er een verzoek komt voor de akkoord
herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen, Veegplan 2017 die het
mogelijk maakt om twee woningen
te verplaatsen naar de locatie aan
de Marijkestraat / Smalsteeg,
hieraan meewerken onder de
voorwaarden dat het aantal
woningen door deze ontwikkeling
niet toeneemt en het plan op een
verantwoorde wijze ingepast wordt
in de omgeving.

1

2.4

Dienstverlening 23586 TK
en Beleid

Ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied Neerijnen,

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten het

1. Het ontwerp van het
bestemmingsplan 'Buitengebied

2

1. akkoord

correctieve herziening
Tinnegieter

ontwerpbestemmingsplan
'Buitengebied Neerijnen,
correctieve herziening Tinnegieter'
ter inzage te leggen conform
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 3:12 Algemene
wet bestuursrecht.

Neerijnen, correctieve herziening
Tinnegieter' in overeenstemming
met artikel 3.8 Wro en artikel 3:12
Awb in procedure brengen en ter
inzage leggen, nadat de
bijgevoegde planschadeovereenkomst door alle partijen is
ondertekend.
2. De gemeenteraad informeren
over de publicatie door middel van
bijgevoegde informatienota.

2.5

Dienstverlening 23457 KK
en Beleid

Verzoek bijdrage
vervanging dak van
dorpshuis De Biskamp

2. akkoord

1. In te stemmen met het verzoek
1. akkoord
te toetsen aan de spelregels van
het leefbaarheidsfonds 2017 omdat
de aanvraag in december 2017 is
ingediend.
2. In te stemmen met het
2. akkoord
beschikbaar stellen van een bedrag
van € 24.250 voor vervanging en
isolatie van het dak van het
dorpshuis De Biskamp.

2.6

Dienstverlening 23079 KK
en Beleid

Bestuur Stichting Beheer en Het College schorst de huidige
bestuursleden van de stichting
Exploitatie Kulturhus
Beheer en Exploitatie Kulturhus
Haaften
Haaften en benoemd een vijftal
nieuwe bestuursleden.

1. De huidige bestuursleden:
Johannes Cornelius Antonius
Poppelier, Petronella Christina
Maria van Lierop, Johanna Helena
Vroegh, Jozef Cornelis Antonius
Moesman en Rudolf Schuilenburg
te schorsen als bestuurslid van de
Stichting Beheer en Exploitatie
Kulturhus Haaften per 31 maart
2018.

1. akkoord

2. De volgende personen te
2. akkoord
benoemen als bestuurslid van de
Stichting Beheer en Exploitatie
Kulturhus Haaften per 1 april 2018:
Baukje van Warners
Chris van Velzen

Cornelia Johanna van den Bergh
Tom C. de Ridder
Arie Willem Kiep

