Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 30 mei 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

BP

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 22 mei
2017

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. Openlucht Kerkdienst op
zondag 25 juni om 10.00
uur op het plein van kasteel
Ophemert.

1.wethouder Andriesse (en
burgemeester De Vries)

2. Gezamenlijke workshop
van Woningstichting De
Kernen ‘samen pilots doen,
samen innoveren’ op
donderdag 29 juni van 9.30
tot 16.30 uur in Ophemert.

2. graag ambtelijke
vertegenwoordiging regelen

3. Afscheid wethouder C.
van Rhee gemeente Tiel op
8 juni om 16.00 uur

3. wethouder Krook (en onder
voorbehoud wethouder Verwoert)

Programma Regiomiddag
op dinsdag 20 juni a.s.

Programma.

Kennis nemen van het programma. Kennis genomen van
programma. Melding maken aan

–

Regio Rivierenland dat college
ontstemd is over de planning
vanwege de gelijktijdigheid van
diverse
portefeuillehoudersoverleggen
(wonen en mobiliteit)
0.4

Secretaris

22887 BUR

Herindelingsadvies West
Betuwe

Op 16 maart 2017 heeft de
gemeenteraad het
herindelingsontwerp vastgesteld.
Het herindelingsontwerp heeft tot
18 mei 2017 ter inzage gelegen
op de gemeentehuizen. Er zijn
hierop 18 zienswijzen ingediend.
In de nota van zienswijzen zijn
deze beantwoord en de
wijzigingen zijn opgenomen in het
herindelingsadvies. Aan de drie
gemeenteraden ligt op 15 juni
2017 het herindelingsadvies ter
besluitvorming voor.

1. Instemmen met het
herindelingsadvies West Betuwe
inclusief de bijlagen.

1. akkoord

2. Instemmen met het Plan van
Aanpak Fusietraject.

2. akkoord

3. Instemmen met het voorliggend
raadsvoorstel en de (concept)nota
van zienswijzen.

3. akkoord

4. Het voorliggend raadsvoorstel
(met bijlagen) aanbieden

4. akkoord

–

2.1

Dienstverlening 22420 KK
en Beleid

Extra PortefeuillehoudersAmbtelijke advisering op de
Kennis nemen van de ambtelijke
overleg Wmo/Jeugd 31 mei agenda van het extra portefeuille- advisering.
houdersoverleg Wmo/Jeugd op 31
mei 2017.

Kennis genomen van de
–
ambtelijke advisering. Wethouder
Krook laat zich
vertegenwoordigen door een
collega uit Geldermalsen of
Lingewaal

2.2

Dienstverlening 22853 KK
en Beleid

Vertrouwenspersoon Wmo
van het LSR.

1. In te stemmen met het
inkopen van een
vertrouwenspersoon
sociaal domein van het
LSR.

1. akkoord

2. De dekking van de kosten
2.500,-- aan te vragen via
de voorjaarsnota.

2. akkoord

3. De middelen voor de
vertrouwenspersoon

3. akkoord

Om de positie van clienten te
versterken, hebben gemeenten de
wettelijke opdracht vanuit de Wet
maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) om voor alle inwoners de
functie van clientondersteuning
aan te bieden. Een vorm daarvan
is de vertrouwenspersoon. In 2015
en 2016 hebben MEE en
Zorgbelang deze functie vervuld
voor de Wmo. Voor 2017 heeft de
vertrouwenspersoon van MEE de

1

organisatie verlaten. Om deze
reden is het advies om een
overeenkomst af te sluiten met
een vertrouwenspersoon van het
landelijk steunpunt op het gebied
van (mede)zeggenschap, het
LSR.
2.3

Dienstverlening 18276 KK
en Bele4id

Actualiseren Verordeningen Op 1 januari 2017 is de
Participatiewet
Participatiewet op een aantal
punten gewijzigd. Deze
wetswijzigingen maken dat de 4
voorliggende verordeningen op
een aantal punten moeten worden
gewijzigd. Deze wijzigingen zijn
vooral technisch van aard. De
verordening individuele inkomens
toeslag betreffende bijzondere
bijstand is aangepast aan het
lokale Neerijnense beleid.

structureel toe te voegen
aan de begroting.

1. Neemt kennis van de
wijzigingen in de reintegratieverordening
participatiewet, afstemmingsverordening,
verordening loonkostensubsidie en verordening
individuele
inkomenstoeslag.

Dienstverlening 22783 KK
en Beleid

Aanvraag
Leefbaarheidsfonds:
bijdrage herinrichting
dorpshuis Tuil.

Vanuit het leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die
de kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/ of

3

2. Stelt de gemeenteraad
voor de re-integratie2. akkoord
verordening participatiewet,
afstemmingsverordening,
verordening loonkostensubsidie en verordening
individuele inkomenstoeslag vast te stellen.
3. Neemt kennis van advies
Cliëntenraad Participatiewet Werkzaak en
Adviesraad Sociaal
Domein.

2.4

1. akkoord

3. akkoord

In te stemmen met het verzoek een akkoord
financiële bijdrage van 9.000,-beschikbaar te stellen uit het
leefbaarheidsfonds voor de
herinrichting van het buurthuis voor
vervanging van meubilair en onder
meer aanschaf beamer, verlichting.

1

een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren.
Het dorpshuis Tuil is de enige
ontmoetingsplaats in het dorp. Het
biedt onderdak aan verenigingen
en wordt gebruikt voor het vieren
van verjaardagen en ook voor het
houden van condoleances. Door
de jaren heen heeft de commissie
onderhoud ervoor gezorgd dat de
noodzakelijke werkzaamheden
zijn uitgevoerd.
Het komt steeds vaker voor dat
het dorpshuis de ruimte niet kan
verhuren omdat zij niet de
voorzieningen hebben die
tegenwoordig gebruikelijk zijn.
Het bestuur wil het aangevraagde
bedrag gebruiken voor de
herinrichting en onder meer voor
de aanschaf van een beamer en
scherm. Ze verwachten daarmee
haar inwoners en organisaties
beter van dienst te zijn. De
stichting ontvangt een bijdrage uit
het leefbaarheidsfonds.
2.5

Dienstverlening 22768 KK
en Beleid

Aanvraag
Leefbaarheidsfonds:
aanpassen tuintje S.C.
Barhamstraat Haaften.

Vanuit het leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die
de kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/ of
een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te

In te stemmen met het verzoek een
financiële bijdrage van 850,-beschikbaar te stellen uit het
leefbaarheidsfonds voor de aanleg
van een hoftuintje.

Akkoord.
Aandacht voor regelen
‘eigenaarschap van het idee’
(eventueel via Stichting
Landschapsbeheer Gelderland)

1

verbeteren.
De bewoners van het hofje aan de
S.C. Brahamstraat in Haaften
willen graag het ‘tuintje’ tussen de
parkeerplaatsen geschikt maken
als hoftuintje. Ze willen de boom
en het gras verwijderen. Op het
boomschors willen ze een
picknickbank plaatsen. Het
hoftuintje kan uitgroeien tot een
vaste ontmoetingsplek. De
bewoners willen zelf het tuintje
aanleggen en onderhouden. Het
initiatief ontvangt een bijdrage uit
leefbaarheidsfonds.
2.6

Dienstverlening 22789 KK
en Beleid

Aanvraag
leefbaarheidsfonds:
bijdrage activiteiten
Diaconie Varik-Heesselt

Vanuit het leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die
de kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorpsleven
versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/ of
een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren.
Het gebouw “De Rank” is de
thuisbasis van de diaconie, van de
Protestantse Kerk en is het
sociale hart van Varik en Heesselt.
Hier vinden vergaderingen plaats,
gemeenteavonden,
boekenmarkten, rommelmarkten,
bijeenkomsten van de

Niet in te stemmen met het verzoek
een financiële bijdrage van € 9.500
beschikbaar te stellen uit het
leefbaarheidsfonds voor vervanging
van raamkozijnen en o.a. meubilair.

Aanhouden
1
Juridisch toetsen aan criteria (o.a.
subsidieverlening aan kerkelijke
instantie, (regulier) onderhoud
aan gebouw vs. bijdragen aan
vernieuwing en vergroting sociale
cohesie in het dorp/leefbaarheid)

zendingscommissie en het
verjaardagsfonds. Het gebouw
dient als jeugdhonk met de
woensdagmiddagclub, de
vrijdagavondclub en op zondag de
kindernevendienst. Het is een
ontmoetingsplaats waar koffie
wordt gedronken, gepraat,
nagedacht over het leven.
Alle sociale initiatieven zijn gratis
voor iedereen of tegen een zeer
geringe vergoeding. Wel dient de
diaconie de Rank te onderhouden
en na jaren van kleine
onderhoudsbeurten met
vrijwilligers is het gebouw nu
dringend aan een grote
onderhoudsbeurt/renovatie toe
met een nieuwe inventaris. Om de
leefbaarheid te stimuleren en om
de kosten zo laag mogelijk te
houden wil de diaconie dit project
uitvoeren met vrijwilligers uit het
dorp. De diaconie vraagt de helft
van de totale begroting uit het
leefbaarheidsfonds om de
noodzakelijke materialen en
inventaris te kunnen aanschaffen.
De stichting ontvangt geen
bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds.
2.7

Dienstverlening 22736 JA
en Beleid

Jaarverslag Wet
Kinderopvang 2016

Het college van B&W dient op
grond van de Wet Kinderopvang

1. In te stemmen met het
jaarverslag Wet Kinderopvang

1. akkoord

–

een jaarverslag van de in de
gemeente werkzame kindercentra
inclusief alle voorzieningen
gastouder, in te dienen bij de
inspectie van Onderwijs.
Er zijn geen bijzonderheden naar
voren gekomen. Daarom wordt
advies voorgesteld in te stemmen
met het jaarverslag.

2016.
2. Het jaarverslag ter kennisgeving
aan te bieden aan de
gemeenteraad.

2. akkoord

2.8

Dienstverlening 20802 TK
en Beleid

Bestemmingsplan A.H. de
Kockstraat 2 Waardenburg

Voorstel aan de gemeenteraad om
het bestemmingsplan
’Buitengebied Neerijnen’,
herziening A.H. de Kockstraat 2
Waardenburg, vast te stellen.

De gemeenteraad voorstellen het
akkoord
bestemmingsplan ‘Buitengebied
Neerijnen’, herziening A.H. de
Kockstraat 2 Waardenburg vast te
stellen en hiervoor geen exploitatieplan conform artikel 6.12 lid 2 Wro
vast te stellen.

2.9

Dienstverlening 22716 KK
en Beleid

Aanvraag
Leefbaarheidsfonds:

Vanuit het leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die
de kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/ of
een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren.
Stichting verenigingsgebouw
Hellouw en
dorpsbelangenvereniging hebben
de aanvraag gezamenlijk
opgesteld. Het
verenigingsgebouw, in de
volksmond het dorpshuis, is de
spil in het dorp waar tal van
activiteiten plaatsvinden. Op korte
termijn is het noodzakelijk dat het
dorpshuis wordt gerenoveerd. De
stichting heeft een aanvraag

In stemmen met het verzoek een
financiële bijdrage € 25.000,beschikbaar te stellen uit het
leefbaarheidsfonds voor renovatie
van het dorpshuis.

bijdrage renovatieproject
invalidetoilet Verenigingsgebouw Biskamp Hellouw

2

Akkoord.
1
Voorwaarden opnemen over
voorbehoud bijdragen overige
financiers en verantwoording van
bestedingen.
Gemeentelijke bijdrage blijft
gemaximaliseerd tot € 25.000.

ingediend bij het VSB fonds en
hoopt daarmee in aanmerking te
komen voor een subsidie uit de
regeling “Dorps- en buurthuizen”
De aanvragers willen met een
bijdrage uit het leefbaarheidsfonds
de renovatie gaan uitvoeren. De
stichting ontvangt een bijdrage uit
het leefbaarheidsfonds.

