Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 27 september 2016 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 P.W. Wanrooij
Afwezig:

Nr.

Afdeling

Zaaknummer

Portefeuille

Onderwerp

0.1

Secretaris

–

B&W besluitenlijst 20 september Vaststellen besluitenlijst
2016.

0.1.a Secretaris

–

Voortgang realisatie
Collegeprogramma 2014-2018

Het college heeft in haar vergadering de Kennis van genomen. Concept op
voortgang van het collegeprogramma
enkele punten wat aanvullen,
besproken. Een behoorlijk aantal
volgende week terug.
voornemens is halverwege (peildatum 1
september 2016) de bestuursperiode
gerealiseerd. Financieel is de gemeente
in control.

n.v.t.

0.2

–

-Uitnodiging bijzondere
Algemene vergadering van
aandeelhouders 2016 BNG op
woensdag 5 oktober om 15.00
uur in Den Haag.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

n.v.t.

-Uitnodiging concert
Rivierenland Klassiek op zondag
16 oktober om 14.30 uur
Stroomhuis Neerijnen.

Advies

Besluit

BP

Akkoord.

n.v.t.

– College is verhinderd.

– College is verhinderd.

-Uitnodiging informatiedagen op
21 oktober (Almeren en 25
november (Amersfoort) inzake
preventie (v)echtscheidingen.

– College is verhinderd.

-Uitnodiging gesprek
beleidskader economie op
donderdag 27 oktober om 15.00
uur.

– Burgemeester zal aanwezig zijn.

-Aankondiging bestuurlijk minicongres op Externe Veiligheid
op 11 november om 9.00 uur in
Arnhem

– College is verhinderd.

-Uitnodiging bestuurdersdag en
buitengewone ALV VNG op
woensdag 30 november van
9.30 tot 17.00 uur in
Nieuwegein.

– College is verhinderd.

-Uitnodiging jubileumconcert
Muziekvereniging 'Nieuw Leven'
uit Haaften op 1 oktober vanaf
19.00 uur in Kulturhus Haaften.

– Burgemeester zal aanwezig zijn.

1.1

Bedrijfsvoering

22159

Burgemeester Aanbesteding wekelijkse
informatierubriek Nieuwsblad
Geldermalsen.

1.2

Bedrijfsvoering

16673

Wethouder
Kool /
Verwoert

Instellen starterslening.

Akkoord te gaan met het verlengen van Akkoord.
de overeenkomst met BDU Media voor
wekelijkse publicaties van de gemeente
Neerijnen in Nieuwsblad Geldermalsen.
1.

2.

De raad voor te stellen een
Akkoord.
deelnemingsovereenkomst aan
te gaan met Stichting
Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse
Gemeenten.
De raad voor te stellen de
“Verordening Starterslening

n.v.t.

Informeren

gemeente Neerijnen” vast te
stellen.
3.

1.3

Bedrijfsvoering

21690

Wethouder
Verwoert

Meerjarenbegroting 2017-2020

2.1

Dienstverlening 16781
en Beleid

Weth. Krook

Agenda AB Werkzaak.

2.2

Dienstverlening 16228
en Beleid

Wethouder
Kool

Fietspad langs Steenweg

2.3

Dienstverlening 16788
en beleid

Wethouder
Andriesse

Portefeuillehoudersoverleg St.
Fluvium, Onderwijsgroep
Spoenk, Gemeenten
Geldermalsen, Neder-Betuwe
en Neerijnen 3 oktober 2016.

De raad voor te stellen voor het
verstrekken van
startersleningen een bedrag
beschikbaar te stellen van
€ 500.000.

1. Instemmen met de conceptmeerjarige Programmabegroting 20172020.
2. Deze voorleggen aan de Raad ter
Vaststelling.
3. Instemmen met het Raadsvoorstel
Programmabegroting 2017 en
meerjarenraming 2018-2020.
4. Dit Raadsvoorstel voorleggen aan de
gemeenteraad.
1. Kennis te nemen van de
agemda van het AB werkzaak
van 28 september 2016.
2. kennis te nemen van de ambtelijke adviezen over de
agendapunten.

Akkoord.
In raadsvoorstel opnemen:
“gezien de teruggang in de buffer
voor het sociaal domein is het
risico's van overschrijding van het
budget toegenomen”.

Kennis van genomen.
Bespreekpunten melden aan de
voorzitter van het AB.
Portefeuillehouder is verhinderd.

n.v.t.

Voor kennisgeving aan te nemen.

Kennis van genomen.
College kan zich niet vinden in de
afsluiting van de Steenweg. Zij
stuurt een brief aan GS en stemt
niet in met de uitvoering van het
werk.

n.v.t.

Voor kennisgeving aan te nemen.

Kennis van genomen.

n.v.t.

2.4

Dienstverlening 16715
en beleid

Wethouder
Kool

PV Ridderskamp Opijnen.

Indien er een verzoek komt voor een
bestemmingsplanprocedure waarmee
de bestemming agrarisch van het
perceel tussen De Cock van
Opijnenstraat 21 en Ridderskamp 19 te
Opijnen gewijzigd wordt naar een
bestemming waarop niet agrarisch
gebruik mogelijk wordt hieraan alleen
meewerken indien er gekozen wordt
voor een bestemming recreatiemoestuin onder de in deze nota
genoemde uitgangspunten.

Akkoord.

Akkoord.

2.5

Dienstverlening 16697
en beleid

Wethouder
Krook

Addendum Raamovereenkomst In te stemmen met afsluiten addendum
Zorggroep Gelders Rivierenland bij de Raamovereenkomst Zorg in het
(ZGR).
kader van Wmo 2015 en Jeugdwet
kalenderjaar 2016 tussen gemeente
Neerijnen en Zorggroep Gelders
Rivierenland (ZGR)( ten behoeve van
AD(H)D zorg door POH-GGZ en
huisarts.

2.6

Dienstverlening 16691
en beleid

Wethouder
Kool

PV Dorpsstraat 8 Ophemert.

2.7

Dienstverlening 16561
en beleid

Wethouder
Kool

Ontwerpbestemmingsplan Kern
Varik.

College heeft geen bezwaar tegen
uitbreiding van bouwblok 30 m2
naar maximaal 45 m2.
Hoogte van het gebouw beperken.

Indien er een verzoek komt voor een
Akkoord.
bestemmingsplanprocedure waarmee
de bestemming van Dorpsstraat 8 te
Ophemert wordt gewijzigd kan worden
van Bedrijf naar een gemengde
bestemming (wonen en bedrijf), hieraan
meewerken.
1. Het bestemmingsplan “Kern
Varik” gewijzigd te laten vast te
stellen.
2. Instemmen met de wijze van
afhandelen van de ingekomen
zienswijzen overeenkomstig het
gestelde in “Nota zienswijzen,
vooroverleg en ambtshalve
aanpassingen ontwerp-

Informeren.

Akkoord.
Wethouder Verwoert heeft niet
deelgenomen aan de
beraadslagingen.

n.v.t.

Informeren.

Informeren.

bestemmingsplan Kern Varik”.
3. Instemmen met de ambtshalve
wijzigingen, zoals verwoord in
de “Nota zienswijzen, vooroverleg en ambtshalve
aanpassingen ontwerpbestemmingsplan kern Varik”.
4. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan conform artikel
6.12 lid 2 Wro vast te stellen.

2.8

Dienstverlening 16568
en Beleid

Wethouder
Kool

WP Bommelsestraat 60
Ophemert.

Het wijzigingsplan, Buitengebied
Akkoord.
Neerijnen, wijziging Bommelsestraat 60
Ophemert ongewijzgd vast te stellen
conform het bijgevoegde wijzigingsplan.

Raadplegen.

2.9

Dienstverlening 16674
en Beleid

Wethouder
Kool

PV Steenweg 32 Waardenburg.

Indien er een verzoek komt voor een
bestemmingsplanprocedure waarmee
het huidige gebruik voor wonen en
tandartsenpraktijk mogelijk wordt op de
locatie Steenweg 30 en 32 te
Waardenburg, hieraan meewerken.

Informeren.

Akkoord.

