Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 29 november 2016 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:

Nr.

Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder J. Krook
Secretaris P.W. Wanrooij

Burgerparticipatie

0 = Algemeen/BMO

1 = Informeren

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

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

2 = Raadplegen
3 = Adviseren
4 = Coproduceren
5 = Zelf beslissen

Afwezig:
Burgemeester H.H. de Vries

Nr.

Afdeling

Zaak

0.1

Secretaris

–

0.2

Secretaris

–

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst 22
november 2016

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Akkoord.
T.a.v. Plosplan hebben partijen nu
afgezien van een rechtsgang en
is de ODR belast met het
opstellen van een concept
vaststellingsovereenkomst.

Uitnodigingen:

Bespreken binnen gekomen
uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

-Verzoek openen jubileumkeuring op zaterdag 1 juli
2017 van de Geitenfokvereniging Neerijnen e.a. ivm
het 75-jarig bestaan.

Dienstverlening 21433 BUR
en Beleid

Ontheffing verbranden
afvalstoffen Varik tijdens de
jaarwisseling.

– Burgemeester zal hierbij
aanwezig zijn.

– Uitnodiging Betuwse
Krenkelaar op 16 dec. 2016.
2.1

BP

– Burgemeester en wethouder
Andriesse zijn hierbij aanwezig.
Uit de evaluatie van de
jaarwisseling 2015-2016 bleek,
dat er op het Meester van
Daalenplein in Varik op

In te stemmen met het verlenen
Akkoord.
van ontheffing voor het verbranden
van afvalstoffen tijdens de
jaarwisseling in Varik.

1

Oudjaarsdag een 'vreugdevuur' is
georganiseerd. Vreugdevuren zijn
niet toegestaan, tenzij er vanuit de
lokale APV en de Wet
milieubeheer ontheffing
hieromtrent wordt afgegeven. Het
college van burgemeester en
wethouders kan ontheffing
verlenen voor dit vreugdevuur.
De politie adviseert negatief, de
brandweer positief. Het college
wordt voorgesteld een ontheffing
te verlenen.
2.2

Dienstverlening 20802 TK
en Beleid

Voorontwerpbestemmings- Het voorontwerpbestemmingsplan
plan A.H. de Kockstraat 2 te Buitengebied Neerijnen,
Waardenburg.
herziening A.H. de Kockstraat 2
Waardenburg, in procedure te
brengen.

Het voorontwerpbestemmingsplan Akkoord.
Buitengebied Neerijnen, herziening
A.H. de Kockstraat 2 Waardenburg
in procedure te brengen, nadat de
aanvrager de planschadeverhaalovereenkomst en de anterieureovereenkomst, overeenkomstig de
bijgevoegde overeenkomsten, heeft
ondertekend.

2

2.3

Dienstverlening 15613 TK
en Beleid

Verzoek medewerking
plannen bij Stroomhuis en
boerderij Groot Endebek.

Het college van B&W werkt mee
aan het initiatief van het Gelders
Landschap & Kastelen om bij het
Stroomhuis aan de van
Pallandtweg 1 in Neerijnen een
werkschuur te realiseren en de
aanwezige recreatiewoning te
slopen, waarna het gebruik van
deze recreatiewoning verplaatst
wordt naar een aanwezige woning
bij de boerderij Groot Endebek
aan de van Pallandtweg 10 in
Neerijnen.

Indien het college een verzoek
ontvangt voor een bestemmingsplan-procedure (herziening)
waarmee wordt voorzien in de
voorgenomen ontwikkelingen
rondom de Van Pallandtweg 1 en
10, hieraan mee te werken.

1

2.4

Dienstverlening 22137 JA
en Beleid

Wijziging beslissing
jaarsubsidie 2020 voor
besteding huisvesting
Corsoclub Neerijnen.

Op verzoek van Corsoclub
Neerijnen om een bijdrage van
€ 20.000,- in de huisvestigingskosten heeft uw college in 2015

Toekennen verzoek vooruitbetaling Akkoord.
van subsidie 2020 voor een bedrag
van € 2.050,40.

Akkoord.

n.v.t.

een projectsubsidie van € 10.000,toegekend. Daarnaast is de
jaarlijkse subsidie van 2016-2019
in één keer uitbetaald in 2015.
Hiermee is ruim € 18.000,- betaald
aan de corsoclub. De Corsoclub
Neerijnen vraagt nu de termijn van
voor uitbetaling te wijzigen in 2016
tot en met 2020. Daarmee blijft het
totaal bedrag gelijk.
2.5

Dienstverlening 22326 KK
en Beleid

Voortzetting centrumgemeenteconstructie
beschermd wonen / maatschappelijke opvang in
2017.

Met de komst van de Wmo2015
hebben gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen voor de
opvang en bescherming van
diegenen die niet in staat zijn tot
zelfstandig wonen. Gemeenten
dienen zich op grond van de visie
van de commissie Dannenberg
zich in te spannen voor sociale
inclusie van de doelgroep
beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het
uitgangspunt is dat in 2020 de
budgetten via een objectief
verdeelmodel verdeeld worden
over alle gemeenten. De huidige
centrumgemeenteconstructie komt
daarmee vanaf 2020 in de huidige
vorm te vervallen. Vooruitlopen
hier op wil het Rijk vóór 31-122016 van de gemeenten weten in
welk regionaal verband zij uitvoering willen geven aan beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Aansluiten bij een
centrumgemeente is een
wettelijke verplichting. Advies is
om in 2017 de huidige centrumgemeenteconstructie met
Nijmegen voort te zetten. De

In 2017 de centrumgemeenteconstructie met Nijmegen rond
beschermd wonen en
maatschappelijke opvang voort te
zetten.

Akkoord.

n.v.t.

constructie met Nijmegen werkt
naar behoren en voldoet voor
2017.
2.6

Dienstverlening 21817 BUR
en Beleid

Taakstelling huisvesting ver- Kennis te nemen van de voortgunninghouders 2016/2017 gang taakstelling huisvesting
vergunninghouders in 2016,
eerste helft 2017 en prognose
tweede helft 2017.

Voor kennisgeving naar gemeente- Voor kennisgeving aangenomen.
raad.

n.v.t.

