Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Maandag 28 september 2015 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder K. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

18369

0.3

Secretaris

1.1

Bedrijfsvoering

18576

Portefeuille

Andriesse

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 21
september 2015 + actielijst

Vaststellen

Akkoord

Bestuurlijke toekomstvisie
Neerijnen

1. Een bestuurlijke toekomst visie op te
stellen voor de gemeente Neerijnen.
2. Door temporisering van taken kan €
25.000,- in 2015 en € 25.000,- in 2016
ten laste van de bedrijfsvoering worden
ingezet ter dekking van € 50.000,- ten
behoeve van het opstellen van de
bestuurlijke toekomstvisie.
3. In 2015 geen communicatie visie
opstellen en € 10.000,- te onttrekken uit
het budget communicatie 2015 ten
behoeve van het opstellen van de
toekomstvisie.
4. Vaststellen raadsvoorstel.

Akkoord.
Dekking bij de vaststelling van het
rekeningresultaat 2015, mocht dat
onvoldoende zijn dan restant ten
laste van de algemene reserve.

RAR inspectiejaarverslag
archiefbeheer 2014

BP

coproduceren

Raadsvoorstel wordt opgesteld
door secretaris en burgemeester.

1. Het inspectieverslag 2014 van het
Kennis van genomen.
regionaal Archief Rivierenland voor
kennisgeving aannemen;
2. Het inspectieverslag ter kennisgeving
aan de Raad brengen;
3. De aandachtspunten uit het verslag
ter uitvoering geven aan de organisatie;

N.v.t.

1.2

Bedrijfsvoering

1.3

Bedrijfsvoering

1.4

Bedrijfsvoering

1.5

20671

Andriesse

Begroting 2016-2019

1. De begroting 2016 vast te stellen;
2. Deze aan te bieden voor bestuurlijke
besluitvorming aan de Raad;
3. Het concept raadsvoorstel en besluit
vast te stellen;
4. Het voorstel en besluit eveneens aan
te bieden voor besluitvorming aan de
Raad

Akkoord.
In eerste helft van 2016 wordt
reserve sociaal domein beoordeeld.
In het verlengde van de actualisatie
van de nota reserves en
voorzieningen.
Tekst over politiesteunpunt
aanpassen.

Andriesse

1e begrotingswijziging 2016

De eerste begrotingswijziging 2016
vaststellen en ter besluitvorming
voorleggen aan de raad.

Akkoord.

21099

Andriesse

Financiële verordening 2016

De raad voor te stellen om de nieuwe
Financiële verordening 2016 vast te
stellen en de Financiële verordening
2013 in te trekken

Akkoord.

Bedrijfsvoering

21100

Andriesse

Financieringsstatuut 2016

1. Het Financieringsstatuut 2016
Akkoord.
vaststellen;
2. Het Financieringsstatuut eind oktober
ter informatie aan de raad te sturen met
bijgevoegde memo.

2.1

Dienstverlening
en Beleid

18296

Kool

Besteding middelen provincie
aan molens in Neerijnen

1. De provinciale middelen ad.
Akkoord.
€ 21.700,00 voor de instandhouding van
molens verdelen overeenkomstig het in
deze nota aangegeven voorstel en deze
middelen uitbetalen aan de eigenaren
van de molens;
2. De onttrekking aan de reserve
Cultuurhistorie verwerken in de
Najaarsnota 2015

Informeren

2.2

Dienstverlening
en Beleid

18093

Kool

Vaststelling bestemmingsplan
1. De raad voor te stellen om het
Akkoord.
“kern Tuil, herziening Haarstraat bestemmingsplan “Kern Tuil, herziening
27”
Haarstraat 27”ongewijzigd vast te
stellen

Informeren

2.3

Dienstverlening
en Beleid

17929

Kool

Voorontwerp bestemmingsplan
Mackaylaan Ophemert

Raadplegen

1. Akkoord te gaan met het
voorontwerpbestemmingsplan en
bijbehorende onderzoeken;
2. De benodigde publicaties hiervoor te
doen;

Akkoord.
Wat is het totaalbedrag aan
kosten?

3. Het plan voor 6 weken ter inzage te
leggen en het vooroverleg opstarten.
2.4

Dienstverlening
en Beleid

1871

Kool

Dorpshuis Hellouw

1. het voormalige groene kruis
Aanhouden.
gebouwtje “om niet”in eigendom
Hoe is het eigendom van de grond
overdragen aan de Stichting
vastgelegd.
Verenigingsgebouw Hellouw;
2. De kosten voor overdracht (notaris en
kadaster) geheel voor rekening van de
Stichting laten komen;
3. Het verlies van de boekwaarde
(€ 37.549,00) opvangen in de
“bestemmingsreserve
Accommodatiebeleid” en dit middels de
najaarsnota aan de Raad voorleggen.

Coproduceren

2.5

Dienstverlening
en Beleid

21126

Krook

Mantelzorgwaardering

1. In te stemmen met het voorstel voor Akkoord.
de inzet van middelen à € 31.655 ter
invulling van de mantelzorgwaardering
en – ondersteuning voor 2015;
2. De resterende middelen à € 8.355,overhevelen naar 2016 bij de
jaarrekening 2015, om bij te dragen aan
de vormgeving van het structurele
mantelzorgbeleid;
3. Steunpunt mantelzorg van Stichting
Welzijn Neerijnen inschakelen om
activiteiten 1 t/m 4 te verzorgen en
daartoe het bijbehorende budget toe te
kennen;
4. De voorgestelde pilots met de
Dorpshuizen/ Dorpstafels verder uit te
laten werken in een Plan van Aanpak

Informeren

2.6

Dienstverlening
en Beleid

20584

Krook

Informatienota wijzigingen
begroting GGD 2016

Kennisnemen van de ontvangen
documenten van de GGD, te weten de
brief van de GGD en de
begrotingswijzigingen overzicht van
baten en lasten in de begroting 2016.

Kennis van genomen.
Begrotingswijziging naar de Raad
sturen. Zienswijze is al
doorgestuurd aan de raad.

2.7

Dienstverlening
en Beleid

Krook

Halfjaarlijkse evaluatie Sociaal
team Neerijnen

Ter kennisname

Kennis van genomen.

2.8

Dienstverlening
en Beleid

21123

Kool/Krook

Woonladder, The Finishing
Touch

1. In te stemmen met de notitie
Akkoord.
“Uitgangspunten en acties project
woonladder, The Finishing Touch, fase 2
2. De volgende 5 thema's uit te werken
in een regionaal uitvoeringsprogramma:
– vroegsignalering bij huisuitzetting;
– huisvesting voor bevorderen van
doorstroom en uitstroom;
– de onderste trede;
– uitkering en elders wonen;
– zorg en begeleiding voor bevorderen
van doorstroom en uitstroom.

2.9

Dienstverlening
en Beleid

17290

Kool/Krook

Regionale Convenant Wonen en 1. het regionale convenant Wonen en
Zorg
Zorg aan te gaan met de negen andere
gemeenten en regio Rivierenland voor
wat betreft de coördinatie en de
monitoring;
2. De betreffende portefeuillehouders
Zorg en Wonen te machtigen het
convenant namens het college te
ondertekenen;
3. De raad te informeren middels het
bijgevoegde informatienotitie

Akkoord.
Machtiging aan Krook/Kool is
akkoord, wordt verleend door
bestuursorgaan burgemeester.

Informeren

