Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 28 november 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:

Nr.

0 = Algemeen/BMO
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder J. Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

(TK)
(RV
(JA)
(KK)
(JV)

Afwezig:
Burgemeester H.H. de Vries

(BUR)

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

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

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 21
november 2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld.
–
1.4. Toegevoegd wordt
nog
Staangeldverordening
2018 en onder
intrekking van
Staangeldverordening
2017.
2.10 aanpassen 1.
College legt, gezien de
meerwaarde en het
maatwerksituatie, het
principeverzoek ter
advisering voor aan de
gemeenteraad.

0.2

Secretaris

–

–

-Netwerkbijeenkomst
Stichting Onze Waal op
vrijdag 1 december om
13.30 uur in Kasteel
Doornenburg.
-Installatie dhr. Van Neerbos
als burgemeester van de
gemeente West Maas en
Waal.

– college verhinderd

– burgemeester de
Vries en/of wethouder
Andriesse

BP

–

2.1

Dienstverlening
en Beleid

KK

2.2

Dienstverlening 22420 KK
en Beleid

-Verkiezingsconferentie
Cultuur & Gemeenten van
de VNG op 2 februari in
Leeuwarden
-Landelijke Opschoondag
op 24 maart 2018.

– vka

Portefeuilleberaad Jeugd /
Wmo op donderdag 30
november om 12.30 uur Tiel

vka

Mandaat inkoop 2018
Jeugd / Wmo 2018 voor
ondertekening contracten.

– vka

In het besluit voor verlenging
van de inkoop Wmo en Jeugd
voor het jaar 2018 is per abuis
vergeten om een mandaat op te
nemen voor het verrichten van
(rechts)handelingen en het
nemen van besluiten die
samenhangen met de
voorbereiding en afwikkeling
van de verlenging van de
raamovereenkomst 2016 zorg
Wmo Jeugdwet voor het
kalenderjaar 2018.
Daarnaast dient ook een
mandaat verleend te worden om
de overeenkomsten te
ondertekenen namens de
gemeente Neerijnen.

1. Aan mevrouw E. van Hal 1. akkoord
van de gemeente West
Maas en Waal en de heer
H. van Valkenburg, in
dienst bij de Regio
Rivierenland, voor de
handelingen tot afwikkeling van de verlenging
van de raamovereenkomst Wmo/Jeugd 2016
met terugwerkende kracht
vanaf 1 november 2017
mandaat te verlenen
onder voorbehoud van de
vereiste mandaatinstemming zoals bedoeld in
artikel 10:4 lid 1 van de
Algemene wet
bestuursrecht.
2. Mevrouw E. van Hal, in
2. akkoord
dienst bij de gemeente
West Maas en Waal en de
heer H. van Valkenburg,
in dienst bij de Regio
Rivierenland, met
terugwerkende kracht
vanaf 1 november 2017 te
machtigen om namens de
rechtspersoon gemeente

-

-

Neerijnen de overeenkomsten, te ondertekenen
die voortkomen uit bovengenoemde mandaatuitoefening, voor de inkoop
in 2018 in het kader van
de uitvoering van de Wmo
en Jeugdwet.
2.3

Dienstverlening 23243 TK
en Beleid

PV Haarstraat 45 Tuil

Het college werkt mee aan de
vormverandering van het
bouwvlak van het agrarisch
bedrijif Haarstraat 45 te Tuil.

Indien er een verzoek komt voor
akkoord
een wijzigingsprocedure voor de
vormverandering van het
bouwvlak van het agrarisch bedrijf
aan de Haarstraat 45 te Tuil,
hieraan meewerken.

1

2.4

Dienstverlening 22116 TK
en Beleid

BP Dorpsstraat 8
Ophemert.

De gemeenteraad wordt
voorgesteld om het
bestemmingsplan “Kern
Ophemert, herziening
Dorpsstraat 8” vast te stellen.

De gemeenteraad voorstellen het akkoord
bestemmingsplan “kern
Ophemert, herziening Dorpsstraat
8” vast te stellen en hiervoor geen
exploitatieplan conform artikel
6.12 lid 2 Wro vast te stellen.

2

2.5

Dienstverlening 23347 BUR
en Beleid

Herbenoeming de heer L.J.
Muit als penningmeester
Stichting Variks Belang.

Stichting Varik’s Belang is een
stichting die de nalatenschap
van wijlen Dr. Van Londen uit
Varik beheert. De opbrengsten
uit deze stichting worden
jaarlijks voor het grootste deel
aan de gemeente overgemaakt
om te worden verdeeld onder
de verenigingen en organisaties
uit Varik en Heesselt. Bindende
adviezen hiervoor worden door
de raadsadviescommissie
Stichting Varik’s Belang aan de
raad gedaan. De Stichting

De heer L.J. Muit te herbenoemen akkoord
als tweede bestuurslid van de
Stichting Varik’s Belang voor de
periode van 1 januari 2018 tot en
met 31 december 2022.

--

Varik’s Belang bestaat uit drie
leden. De voorzitter is voor het
leven benoemd uit hoofde van
het testament van Dr. Van
Londen, de secretaris (derde
bestuurder) wordt telkens voor
vijf jaar benoemd door de
Provincie Gelderland en de
tweede bestuurder telkens voor
vijf jaar door de gemeente
Neerijnen. Sinds een aantal
jaren is de laatstgenoemde de
heer L.J. Muit uit Varik. De
benoemings-termijn van de heer
Muit loopt af per 31 december
2017 en door het Stichtingsbestuur wordt hij opnieuw
voorgedragen als
penningmeester voor de
periode van 1 januari 2018 tot
en met 31 december 2022.
2.6

Dienstverlening 22859/ KK
en Beleid
26103

Informatienota Melding
datalek.

Kennisnemen van de nota.

Aanhouden vanwege
afwezigheid
portefeuillehouder

2.7

Dienstverlening 21956 TK
en Beleid

Wijziging mandatering Avri

De gemeente Neerijnen heeft
Het aangepaste mandaatregister
een mandaatregister vastgemeente Neerijnen-Avri vast te
gesteld voor het mandateren
stellen.
van gemeentelijke bevoegdheden aan de Gemeenschappelijke Regeling Avri (hierna:
Avri). In het kader van het
Water- en Rioleringsplan (WRP)
voert Avri namens de gemeente
een aantal taken uit voor het
afkoppelen van hemelwater. De

Akkoord
Portefeuillehouder
informeren over het
voornemen tot het
opleggen van een
bestuurlijke boete of
last onder dwangsom.

1

mandaten daartoe zijn
opgenomen in het Mandaatregister gemeente NeerijnenAvri, behoudens het opleggen
van zogenaamde ‘bestuurlijke
herstelacties’ aan particulieren
die niet meewerken aan het
scheiden van regenwater en vuil
rioolwater op particulier terrein,.
In verband met het ontbreken
van het mandaat voor
genoemde sancties adviseren
wij in deze nota om het
mandaatregister gemeente
Neerijnen-Avri met dit mandaat
uit te breiden.

