Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 22
Dinsdag 28 mei 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester A.J. van Hedel
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

0.1

Secretaris

15963

B&W besluitenlijst d.d. 21 mei 2013

0.2

Uitnodigingen

0.3

P&O

0.4

Griffie

15524

0.5
1.1

Griffie
Bedrijfsvoering

16042
16466

Burgemeester
Krook

1.2

Bedrijfsvoering

16604

Krook

Burgemeester

- Vooraankondiging derde regiocafé
24 juni 2013 19.30 uur te Zaltbommel
Vaststellen Geschenkenregeling
Rapport Rekenkamercommissie
Neerijnen “Wat ik zelf kan, dat wil ik
zelf”.
Stukken raadspresidium 28 mei 2013
Begroting BSR 2014 en
meerjarenbegroting 2015-2018

Begroting 2014 Regio Rivierenland

Advies

Bespreken wie gebruik maakt van de
uitnodiging.
Voorgesteld wordt om de
geschenkenregeling gemeente Neerijnen
2013 conform vast te stellen.
Reactie formuleren op deze rapportage
Ter kennisname
1. Kennis te nemen van de begroting
2014 van de BSR en de
meerjarenbegroting 2015-2018
2. De raad voor te stellen geen
zienswijze in te dienen bij het
Dagelijks bestuur van de BSR
In te stemmen met de begroting 2014 van
regio Rivierenland

Besluit

Besluitenlijst akkoord, met
uitzondering van,
agendapunt 6.1, deze is wel
akkoord.
Wethouder Kool
Akkoord.
Akkoord, ambtelijk graag
een reactie opstellen. En
agenderen.
Kennis van genomen
Kennis van genomen.

Afspraak is 5% taakstellend
bezuinigen. Afbouw bijdrage

Pers/
Magazine

1.3

Bedrijfsvoering

Burgemeester

Aansluiting van het Streekarchief
Bommelerwaard bij het regionaal
Archief Rivierenland

1.4
1.5

Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering

Krook
Krook

Accountantsrapport Jaarverslag 2012
Voorjaarsnota 2013

1.6

Bedrijfsvoering

Krook

Oplegnotitie Jaarverslag 2012,
Voorjaarsnota 2013 en
Kerntakendocument

1. De raad voor te stellen in te
stemmen met de aansluiting per 1
januari 2014 van het Streekarchief
Bommelerwaard bij het regionaal
Archief Rivierenland;
2. De raad voor te stellen de
“gemeenschappelijke regeling
Regionaal Archief Rivierenland
2003”per 1 januari 2014 in te
trekken en de
“gemeenschappelijke regeling
Regionaal Archief Rivierenland
2014”met inwerkingtredingdatum 1
januari 2014 vast te stellen;
3. De raad voor te stellen aan te
wijzen tot leden van het Algemeen
bestuur van het RAR 2014 A.J.
van Hedel en HJ.J. Verseijl tot plv.
leden:
4. De raad voor te stellen geen
zienswijzen in te dienen met betrekking
tot de Begroting 2014 van het
Regionaal Archief Rivierenland (met
aansluiting Streekarchief
Bommelerwaard).
De Voorjaarsnota 2013 Gemeente
Neerijnen vast te stellen en ter
besluitvorming aan de raad voor te leggen.
1. Een bedrag van structureel € 700.000
per jaar om te buigen;
2. Het om te buigen bedrag ad € 700.000,in te vullen door voor € 400.000,-- keuzes
te maken uit het kerntakendocument en
het College opdracht geven om

AVRI ten laste brengen van
de reserve van de AVRI.
Akkoord.
Bij punt 3 geen namen maar
veranderen in de
burgemeester en een
raadslid.

Akkoord.
Akkoord, enkele kleine
wijzigingen worden
doorgevoerd.
Akkoord.

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

16554

Kool

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

16225

Kool

2.3

Ontwikkeling
en Toezicht

15619

Kool

Informatienota voortgang
Omgevingsbeleidsplan gemeente
Neerijnen
Ontwerpbestemmingsplan ’t Overrijke

Bestemmingsplan Kern Heesselt “en
“beschermd Dorpsgezicht Neerijnen”.

€ 300.000,00 om te buigen uit de
organisatie.
Na instemming ter informatie doorsturen
naar de leden van de commissie Ruimte.
1. In te stemmen met de wijze van
afhandelen van de ingekomen
inspraak en overlegreacties
overeenkomstig het gestelde in het
“Nota vooroverleg inspraak” en ten
opzichte van het
voorontwerpbestemmingsplan de
voorgestelde wijzigingen door te
voeren in het
ontwerpbestemmingsplan;
2. De indieners van de inspraak- en
overlegreactie te berichten omtrent
het ontwerpbestemmingsplan;
3. Het ontwerpbestemmingsplan ’t
Overrijke vast te stellen en
gedurende zes weken ter inzage te
leggen ten behoeve van de
vaststelling door de
gemeenteraad.
1. het bestemmingsplan “kern
Heesselt”gewijzigd te laten
vaststellen;
2. het bestemmingsplan “beschermd
Dorpsgezicht Neerijnen”, gewijzigd
te laten vaststellen;
3. In te stemmen met de wijze van
afhandelen van de ingekomen
zienswijzen overeenkomstig het
gestelde in “Zienswijzennota
Bestemmingsplan beschermd
Dorpsgezicht Neerijnen”;
4. In te stemmen met de Notitie
ambtshalve wijzigingen;
5. De raad voor te stellen geen

Akkoord.
Burgemeester is
portefeuillehouder.
Akkoord.

Akkoord.

2.4

Ontwikkeling
en Toezicht

367

Kool

Windenergie

3.1

Samenlevings
zaken/

8896

Krook

Visie Kleine Kernenbeleid Neerijnen/
leefbaarheid en notitie dorpshuizen.

exploitatieplan conform artikel 6.12
lid 2 Wro vast te stellen.
1. De gemeenteraad van Neerijnen te
adviseren bijgaande windvisie vast
te stellen
2. De windvisie te gebruiken bij het
beoordelen of aan ingekomen en
inkomende aanvragen voor een
omgevingsvergunning voor het
plaatsen van windturbines in het
kader van een goede ruimtelijke
ordening medewerking kan worden
verleend.
3. De gemeenteraad voorstellen om
met toepassing van artikel 6.5.3
van het Besluit omgevingsrecht te
besluiten dat voor categorieën van
gevallen zoals bedoeld binnen de
windvisie geen verklaring van geen
bedenking noodzakelijk is
(aanwijzingsbesluit)
4. De gemeenteraad verzoeken om
voorzover een verzoek past binnen
de windvisie de bevoegdheid tot
het al dan niet vaststellen van een
exploitatieplan, zoals bedoeld in
artikel 6.12 eerste en tweede lid
van de Wet ruimtelijke ordening bij
een besluit tot het verlenen van
een omgevingsvergunning als
bedoeld in artikel 2.12, eerste lid,
onder a, sub 3 van de Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht
(Waboprojectbesluit),
te delegeren aan het college
van burgemeester en wethouders.
1. Aan de raad voor te stellen om de
Visie Kleine Kernenbeleid

Akkoord.

Akkoord.
Besturen dorpshuizen zijn

Gemeentewink
el
2.

3.

4.

5.

6.

Gemeente Neerijnen vast te
stellen (LEEFBAARHEID DEEL I:
basisdocument).
Aan de raad voor te stellen om de
Notitie dorpshuizen gemeente
Neerijnen vast te stellen
(LEEFBAARHEID DEEL II).
Aan de raad voor te stellen om de
uitvoering van beide
leefbaarheidsdocumenten in
handen te stellen van het college
van Burgemeester en Wethouders
Aan de raad voor te stellen om het
college van Burgemeester en
Wethouders op te dragen om
jaarlijks over de voortgang van de
uitvoering van beide
leefbaarheidsdocumenten te
rapporteren.
Aan de raad voor te stellen om in
te stemmen met de aanstelling van
een gemeentelijke
accountmanager leefbaarheid (0,4
FTE) voor de duur van 2 jaar
(2014 en 2015) en het benodigde
bedrag ad € 30.000,- te dekken ten
laste van de bestemmingsreserve
Accommodaties.
In te stemmen met het laten
opstellen van een
meerjarenonderhoudsplanning
dorpshuizen en het eenmalig
benodigde bedrag ad € 10.000, -te dekken ten laste van de
bestemmingsreserve
Accommodaties.

23 mei uitgenodigd, zij
kunnen zich vinden in de lijn
van de notitie.

