Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 27 november 2018 om 10.30 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
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(TK)
(RV
(JA)
(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
november 2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

1.1

Bedrijfsvoering

23791 BUR

–

– VNG Atriumlezing ‘Aan de
slag met toezicht en
handhaving binnen en
buiten het sociaal domein’
6 dec. Den Haag

– Vka

– Buitengewone Algemene
Ledenvergadering VNG 30
nov. Utrecht

– College is verhinderd

Voortgang fusie Lokale
Omroepen tot SPO-BCVW

Voortgang fusie Lokale Omroepen 1. Een Neerijnense bijdrage aan de 1. Akkoord
tot SPO-BCVW
frictiekosten van de nieuwe
fusieomroep à € 6.815 toe te
zeggen aan SPO-BCVW.
2. Kennis te nemen van het
adviesverzoek van het
Commissariaat van de Media aan
West Betuwe i.o. om SPO-BCVW
aan te wijzen als Lokale omroep

2. Vka

1

voor West Betuwe.
1.2

Bedrijfsvoering

24062 JA

BOV/AB vergadering RAR

De vergaderstukken voor de
Kennisnemen van de
BOV/AB vergadering van 29
informatienota.
november 2018 van het Regionaal
Archief Rivierenland (RAR)

Vka

1.3

Bedrijfsvoering

–

BUR

Vaststellingsovereenkomst
inzake overeengekomen
schikkingsbedrag met de
Staat der Nederlanden
schadeclaim stroomstoring
Bommelerwaard.

Vaststellingsovereenkomst inzake
overeengekomen
schikkingsbedrag met de Staat
der Nederlanden schadeclaim
stroomstoring Bommelerwaard.

Kennisnemen van
vaststellingsovereenkomst inzake
schadevergoeding stroomstoring
Bommelerwaard

2.1

Dienstverlening 24407 BUR
en Beleid

Aanvraag stookvergunning
vreugdevuur Meester van
Daalenplein Varik op
oudejaarsdag 2018

Net als voorgaande jaar hebben
we een verzoek ontvangen tot
ontheffing van het verbranden van
afvalstoffen op het Meester van
Daalenplein in Varik op
Oudjaarsdag. Deze zogenaamde
vreugdevuren zijn niet toegestaan,
tenzij er vanuit de lokale APV en
de Wet milieubeheer ontheffing
hieromtrent wordt afgegeven. Het
college van burgemeester en
wethouders kan ontheffing
verlenen voor dit vreugdevuur. Het
college wordt voorgesteld een
ontheffing te verlenen.

In te stemmen met het verlenen
Akkoord
van ontheffing voor het verbranden
van afvalstoffen tijdens de
jaarwisseling in Varik.

1

2.2

Dienstverlening 23524 BUR
en Beleid

Politiesterkte verdeling
Oost-Nederland

Uit het onderzoek is gebleken dat
zich wijzigingen hebben
voorgedaan die om een bijstelling
van het verdeelsysteem van de
capaciteit van de politie vragen.
Dit heeft geleid tot een voorstel
voor herverdeling van de
politiesterkte over onder meer de
districten en basisteams. In het
Regionaal Veiligheidsoverleg is

1. Kennis nemen van de verdeling
van de politie sterkte binnen de
regio Oost-Nederland.

1

Vka

1. Vka

2. Instemmen met het versturen
2. Akkoord
van bijgevoegde informatienota aan
de raad.

besloten om naast het hanteren
van het herijkt
budgetverdeelsysteem ook een
component toe te delen voor
werklast, in de verhouding 80%
herijkt budgetverdeelsysteem en
20% werklast. Het gebruikte
verdeelsysteem voor de eenheid
Oost-Nederland wordt herijkt
budgetverdeelsysteem+
genoemd.
2.3

Dienstverlening 14658 TK
en Beleid

vaststelling
bestemmingsplan
Bommelsestraat 82
Ophemert

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten het
wijzigingsplan ‘Buitengebied,
wijziging Bommelsestraat 82’
ongewijzigd vast te stellen. Dit
plan maakt het mogelijk de
aanwezige agrarische
bedrijfsbebouwing uit te breiden.

1. Het wijzigingsplan ‘Buitengebied, 1. Akkoord
wijziging Bommelsestraat 82’
ongewijzigd vast te stellen.

2

2. Conform artikel 6.12 lid 2 Wro
2. Akkoord
geen exploitatieplan vast te stellen.

2.4

Dienstverlening 22555 TK
en Beleid

voorontwerpbestemmingspl Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten het
an Ammanswal 5
voorontwerpbestemmingsplan
Waardenburg
Buitengebied Neerijnen, Veegplan
2017, herziening Ammanswal 5
Waardenburg in procedure te
brengen. Dit plan maakt de
verplaatsing van een bouwblok
mogelijk.

Het bijgevoegde
voorontwerpbestemmingsplan
‘Buitengebied Neerijnen, Veegplan
2017, herziening Ammanswal 5
Waardenburg’ in procedure
brengen nadat de
planschadeverhaalovereenkomst
door beide partijen is ondertekend.

Akkoord

2

2.5

Dienstverlening 21376 TK
en Beleid

Beleidsregels en plankaart
openbaar laden gemeente
Neerijnen

Gemeente Neerijnen heeft op dit
moment 7 laadpalen voor
openbaar laden voor elektrische
auto’s. Om elektrisch rijden verder
te stimuleren en het netwerk
laadpalen uit te breiden is
gemeente Neerijnen samen met
gemeente Geldermalsen en
Lingewaal aangesloten bij de

1. De Beleidsregels openbaar
laden gemeente Neerijnen 2016 in
te trekken.

1. Akkoord

1

2. De “Beleidsregels openbaar
laden gemeente Neerijnen” met
bijbehorende plankaarten
laadpalen in openbaar gebied vast
te stellen.

2. Akkoord

concessie voor laadpalen van
provincie Gelderland en provincie
Overijssel. Inmiddels is de
concessie verleend aan de
bedrijven Ecotap en Allego.
Om een goed dekkend netwerk
van laadpalen binnen de
gemeente te krijgen is het
belangrijk om beleidsregels en
een plankaart vast te stellen voor
het plaatsen van de laadpalen. Dit
geeft duidelijkheid voor de
aanvragers van een laadpaal.

