Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 2 oktober 2018 om 10.30 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
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(TK)
(RV
(JA)
(JV)

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

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

Afwezig:
Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

Advies

Besluit

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 25
september 2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

0.3

Secretaris

–

–

1.1

Bedrijfsvoering

18089 BUR

–

– Informatiebijeenkomst
actualiteit en proces
Lelystad 18 okt. Lelystad

– vka

– Inspiratiebijeenkomst
Korte Keten Streekproducten Lekker Lokaal Rivierenland 28 nov. Ommeren

– wethouder Andriesse

– Expertsessie stimuleren
logistieke initiatieven A2 29
okt. Zaltbommel

– is niet voor college. Graag
contact leggen met
ondernemersvereniging

Programma Regiomiddag 9 Programma Regiomiddag 9
oktober 2018
oktober 2018.

Kennis nemen van: Programma
Regiomiddag 9 oktober 2018 en
bespreken wie naar welke
vergadering gaat.

Vka, wethouder Kool zal
aanwezig zijn

–

Evaluatie Collegeprogramma 2014-2018

1. Kennis nemen van de evaluatie
van het collegeprogramma 20142018.

1. vka met kleine aanpassing:
– tekst subsidiebeleid klopt niet
(2x)

1

Het college heeft in haar
vergadering de evaluatie van het
collegeprogramma besproken.

2.1

2.2

Dienstverlening 23341 TK
en Beleid

Dienstverlening –
en Beleid

TK

Ontwerp bestemmingsplan
St. Antoniestraat 27a Tuil

Bespreking wijziging takenpakket VTH-taken ODR

Nagenoeg alle voornemens zijn
aan het einde van de
bestuurstermijn gerealiseerd.
Financieel is de gemeente in
control.

– bestuurlijk stabiele periode
2. De evaluatie ter kennisname
waarin veel positieve inzet van de
sturen aan de Raad in de vorm van medewerkers is geweest op de
een informatienota.
voorbereiding op de herindeling

Het college stemt in met het
ontwerp van het bestemmingsplan
St. Antoniestraat 27a. Bij geen
zienswijzen wordt het plan direct
doorgezonden naar de
gemeenteraad. Het college vraagt
de raad het plan vast te stellen in
de laatste vergadering van de
gemeente Neerijnen teneinde
deze procedure af te kunnen
ronden.

1.In te stemmen het ontwerp
1. akkoord
bestemmingsplan St. Antoniestraat
27a Tuil (IMRO: NL.IMRO.0304.BPtuiAntoniestr27a-1802).
2. In te stemmen met het
bijgevoegde raadsvoorstel waarin
de raad gevraagd wordt het
bestemmingsplan in haar laatste
vergadering als gemeente
Neerijnen vast te stellen.

2

2. akkoord

Bespreking wijziging taken-pakket 1. Als deelnemer aan de
1. akkoord
VTH-taken ODR
gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Rivierenland (GR
ODR) uitvoering te geven aan het
besluit van de stuurgroep West
Betuwe om per 1 januari 2020 de
uitvoering van vergunningverlening,
toezicht en handhaving op het
gebied van bouwen en strijdig
gebruik binnen de gemeente West
Betuwe te organiseren.
2. Daartoe bijgevoegde brief aan
2. akkoord
het algemeen bestuur en dagelijks
bestuur van de GR ODR te sturen
met het verzoek tot wijziging van de
dienstverleningsovereenkomsten
per 1 januari 2020 volgens het
bepaalde in artikel 16.2 van die
dienstverleningsovereenkomsten.

–

3. De Stuurgroep West Betuwe te
machtigen om namens het college
de gesprekken te voeren met de
GR ODR over de voorwaarden
waaronder de dienstverleningsovereenkomsten kunnen worden
gewijzigd.

3. akkoord

2.3

Dienstverlening 23812 TK
en Beleid

Advies AB ODR 8 oktober

Advies AB ODR 8 oktober.

Kennis nemen van Advies AB ODR vka
8 oktober.

–

2.4

Dienstverlening
en Beleid

Principeverzoek uitbreiding
Fysio Steenweg
Waardenburg

In stemmen met het
principeverzoek voor de
uitbreiding van fysiotherapie met
huisartsen aan de Steenweg 65
te Waardenburg. In het
principeverzoek wordt voorgesteld
het bouwvlak te vergroten en de
maximale bouwhoogte te
verhogen.

1. Instemmen met het
1. akkoord
principeverzoek voor de uitbreiding
van de fysiotherapie met
huisartsen aan de Steenweg 65 te
Waardenburg.
2. akkoord
2. Voorwaarden te verbinden aan
de stedenbouwkundig en
landschappelijk inpassing.

1

2.5

Dienstverlening 23560 BUR
en Beleid

Advisering voor AB GGD 4
oktober

Advisering AB GGD 4 oktober.

Kennis nemen van de advisering
voor het AB GGD op 4 oktober.

–

TK

Vka, adviezen afstemmen met
wethouder Wiendels
(Geldermalsen) ivm afwezigheid
van Neerijnen bij AB vergadering

