Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 30 januari 2017 om 9.30 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
Wethouder J. Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(TK)
(RV
(JA)
(KK)
(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 23
januari 2017.

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

– Zorgimkerij Beesd 1
feb. te Beesd

– vka

– Zangvereniging
Zanglust 17 mrt. Te Varik

– wethouder Verwoert

– AKD Gemeentedagen
2018

– vka

– Samen werken voor
jeugd 12 mrt. Geldermalsen
– Toneelgroep Est 16
feb.

– wethouder Andriesse
– burgemeester De Vries

0.3

Secretaris

–

1.1

Bedrijfsvoering

23348 RV

2.1

Dienstverlening 23543 KK
en Beleid

2.2

–

Dienstverlening 23366 KK
en Beleid

Bestuurlijke agenda
West Betuwe

Voor kennisgeving aannemen.

vka

Aanpassing
legesverordening

De raad wordt voorgesteld om een
technische wijziging door te
voeren in de legesverordening
2018 met betrekking tot de
publicatie van bijlagen.

De raad voor te stellen de “Eerste
akkoord
wijziging verordening op de heffing
en invordering van leges 2018” en
de “Tarieventabel 2018 behorende
bij eerste wijziging op de heffing en
invordering van leges 2018” vast te
stellen.

–

1e wijziging Verordening
Jeugdhulp gemeente
Neerijnen 2015 en 1e
wijziging Uitvoeringsbesluit Verordening
Jeugdhulp Neerijnen
2015.

De rechter heeft op basis van
recente jurisprudentie van de
Centrale Raad van Beroep
bepaald dat tariefsdifferentiatie bij
toekenning van een
persoonsgebonden budget (pgb)
voor een logeervoorziening niet
door het college bepaald kan
worden, maar vastgesteld dient te
worden in de Verordening
jeugdhulp. Deze uitspraak heeft
tot gevolg dat de huidige
Verordening Jeugdhulp gemeente
Neerijnen 2015 niet in lijn is met
de landelijke Jeugdwet
2015. De verordening is om deze
reden aangepast. Het college gaat
een 1e wijziging van de
verordening Jeugdhulp Neerijnen
voorleggen aan de gemeenteraad.
Ook wordt ingestemd met een 1e
wijziging van het Uitvoeringsbesluit Verordening jeugdhulp
gemeenten Neerijnen 2015.

1. De 1e wijziging van de
Verordening jeugdhulp Neerijnen
2015 aan te bieden aan de
gemeenteraad ter vaststelling.

1. akkoord

1

2. Onder voorbehoud van
vaststelling 1e wijziging van de
Verordening jeugdhulp Neerijnen
2015 in te stemmen met de 1e
wijziging van het Uitvoeringsbesluit Verordening jeugdhulp
gemeente Neerijnen 2015.

2. akkoord

Wmo-verordening

De Centrale Raad van Beroep
heeft op 18 mei 2016 uitspraak
gedaan over zaken rondom
maatschappelijke ondersteuning.
Hier uit bleek dat de huidige
verordening van Neerijnen niet in

1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning Neerijnen
2018 aan te bieden aan de
gemeenteraad ter vaststelling.

1. akkoord

2. Het Besluit maatschappelijke

2. akkoord

1

lijn is met de landelijke Wet
Maatschappelijke ondersteuning
2015. De verordening is om deze
reden aangepast. Het college gaat
een nieuwe verordening voorleggen aan de gemeenteraad.

ondersteuning Neerijnen 2015 na
vaststelling van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning
Neerijnen 2018 door de
gemeenteraad.
De gemeenteraad voorstellen het
akkoord
bestemmingsplan 'Buitengebied
Neerijnen, herziening Ridderskamp
Opijnen Overtuinen’ ongewijzigd
vast te stellen en hiervoor geen
exploitatieplan conform artikel 6.12
lid 2 Wro vast te stellen.

2.3

Dienstverlening 21948 TK
en Beleid

Bestemmingsplan
Ridderskamp Opijnen
Overtuinen

De gemeenteraad wordt
voorgesteld om het
bestemmingsplan 'Buitengebied
Neerijnen, herziening
Ridderskamp Opijnen Overtuinen’
ongewijzigd vast te stellen.

2.4

Dienstverlening 23555 RV
en Beleid

Provinciale Werkgelegenheidsenquête 2017

Uitkomsten Provinciale Werkgele- Kennis nemen van de uitkomsten
genheidsenquête 2017
van de Provinciale Werkgelegenheidsenquête 2017

vka

–

3.1

Bureau/IVR

Brandweerzorgplan,
organisatieontwikkeling
en financiën
Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid

In het raadsvoorstel wordt
ingegaan op 3 belangrijke
onderwerpen die de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
heeft gecombineerd om te
bespreken met de huidige
gemeenteraden. Het gaat om het
Brandweerzorgplan, de
organisatieontwikkeling van de
Veiligheidsregio en de financiële
situatie (inclusief bezuinigingen en
de toekomstige gemeentelijke
bijdrage).

1. beslispunt 3 aanpassen.
Instemmen met budget van
€ 500.000 (bijdrage voor
Neerijnen naar rato)voor
frictiekosten/organisatie
ontwikkeling

1

23526 BUR

Aan de gemeenteraad wordt
gevraagd een zienswijze te geven
aan het Dagelijks Bestuur over de
voorgenomen besluitvorming over
de financiële bijdragen. Het

1. In te stemmen met het concept
raadsvoorstel.
2. De portefeuillehouder te
mandateren eventuele tekstuele
wijzigingen aan het conceptraadsvoorstel en/of de concept
zienswijze door te kunnen voeren.

2. akkoord

3. In te stemmen met het versturen 3. zienswijze aanpassen n.a.v.
van bijgevoegde concept
besluit onder 1.
zienswijze, vooruitlopend op de
definitieve zienswijze van de
gemeenteraad.
Wethouder Verwoert onthoudt
zich van stemming.

2

voornemen is dat de onderwerpen
op 19 april 2018 in het Algemeen
Bestuur van de VRGZ een
definitief besluit wordt genomen
over de financiële bijdrage die aan
gemeenten wordt gevraagd, met
medeneming van de
gemeentelijke reacties.

