Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 28 februari 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 P.W. Wanrooij

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(TK)
(RV
(JA)
(KK)
(PW)

1 = Bedrijfsvoering
2 = Dienstverlening en Beleid
3 = Bureau/IVR
7 = Vertrouwelijke stukken

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

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 21
februari 2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Akkoord.

-

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:
1.Dag van de Veiligheid op
vrijdag 17 maart

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

1. Burgemeester is verhinderd.

-

2.Bestuurlijke talkshow door
Waterschap Rivierenland op
donderdag 23 maart van 14
tot 17 uur in Tiel

2. Burgemeester en wethouder
kool zijn aanwezig.

3.Opening toeristisch
seizoen op vrijdag 24 maart
van 14/15 uur tot 17.30 uur
in Asperen

3. Burgemeester en wethouder
Andriesse zijn aanwezig.

4.Symposium 'verantwoord
naar de toekomst kan dit?”
op 13 april van 9.30 tot
16.30 uur in Diepenheim

4. College is verhinderd.

5.Jaarcongres Gelders
Energieakkoord op
woensdag 10 mei vanaf 17
uur in Arnhem.

5. Burgemeester en wethouder
Kool zijn aanwezig.

0.3

Secretaris

22315 –

Herindelingsontwerp GNL.

Op 28 februari a.s. staat gepland,
dat de afzonderlijke colleges van
B&W van Geldermalsen,
Neerijnen en Lingewaal een
besluit nemen aangaande het
herindelingsontwerp. Hieronder
zijn de beslispunten geformuleerd,
die op dat moment voorliggen.

1. Instemmen met bijgevoegd
raadsvoorstel.

Akkoord.

-

2. Het herindelingsontwerp
voorleggen aan de
ondernemingsraad voor een
advies over hoofdstuk 5 “Bestuur
en Organisatie” (conform
bijgevoegde adviesaanvraag),
waarna de ondernemingsraad op
14 maart a.s. van een reactie op
zijn advies wordt voorzien, zodat
zowel advies als reactie ter
kennisgeving aan de raad kunnen
worden aangeboden voor
besluitvorming op 16 maart 2017
en eventuele aanpassingen in het
herindelingsadvies kunnen worden
verwerkt.

2.1

Dienstverlening 20021 TK
en Beleid

Aanvullend coördinatiebesluit Windpark Deil.

De gemeenteraad wordt verzocht
te besluiten een tweetal
vergunningen aan te wijzen als
besluiten ex artikel 3.30, eerste lid
onder a van de Wet ruimtelijke
ordening zodat deze vergunningen, evenals de omgevingsvergunning, gecoördineerd met
het bestemmingsplan “Windpark
Deil” worden voorbereid en
bekend gemaakt.

De gemeenteraad door middel van Akkoord.
het raadsvoorstel verzoeken het
besluit te nemen een tweetal
vergunningen aan te wijzen als
besluiten ex artikel 3.30, eerste lid
onder a van de Wet ruimtelijke
ordening zodat deze vergunningen,
evenals de omgevingsvergunning,
gecoördineerd met het
bestemmingsplan “Windpark Del”
worden voorbereid en bekend
gemaakt.

1

2.2

Dienstverlening 20802 TK
en Beleid

Ontwerp Bestemmingsplan
A.H. de Kockstraat 2 in
Waardenburg.

Het ontwerpbestemmingsplan,
Buitengebied Neerijnen,
herziening A.H. de Kockstraat 2
Waardenburg, wordt ongewijzigd

Het ongewijzigde ontwerpbestem- Akkoord.
mingsplan, Buitengebied Neerijnen,
herziening A.H. de Kockstraat 2 te
Waardenburg, ter inzage leggen.

2

ter inzage gelegd.
2.3

Dienstverlening 19989 TK
en Beleid

Planschade Goossen
Janssenstraat Ophemert.

2.5

Dienstverlening 15744 KK
en Beleid

Benoeming leden
In de raadsvergadering van 15
Adviesraad Sociaal Domein. december 2016 is vastgesteld de
Verordening Adviesraad Sociaal
Domein Neerijnen. De voorzitter
en leden van de Adviesraad
dienen benoemd te worden door
het college. Tijdens de laatste
vergadering van de voormalige
Wmo-raad van 17 januari 2017
hebben alle leden ingestemd om
zitting te nemen in de “Adviesraad
Sociaal Domein Neerijnen” voor
een periode tot 1 januari 2019.
Voorgesteld wordt om over te
gaan tot benoeming van de leden.

2.6

Secretaris

Portefeuilleoverleg Jeugd/
Vergaderstukken.
Wmo op donderdag 2 maart
om 12.30 uur in Tiel.

–

KK

De procedure voor het onwerpAkkoord.
bestemmingsplan alleen
voortzetten indien de bankgarantie Voorstel op een enkel punt
van € 25.000,-- in de anterieure
aanpassen..
overeenkomst gehandhaaft blijft, de
contracten, zoals door de
gemeente opgesteld, ondertekend
worden en de kosten betaald zijn
en de garantie afgegeven binnen
een termijn van zes weken.
1. De voormalige leden van
de Wmo-raad Neerijnen te
benoemen.
2. Overeenkomstig het
voorstel de kandidaten te
benoemen tot voorzitter,
vicevoorzitter, secretaris,
penningmeester en lid van
de Adviesraad Sociaal
Domein Neerijnen.

Vergaderstukken en advisering
bespreken.

Akkoord.

Besproken.

1

1

