Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 30 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 23
oktober 2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

– Netwerkbijeenkomst
Cultuurhistorie en Recreatie
& Toerisme 11 dec. Slot
Loevestein, Poederoijen

– wethouder Andriesse

– VNG Atriumlezing
Werkende Samenwerking
15 nov. Den Haag

– vka

– Uitnodiging kick-off
bijeenkomst “Samen leren
voor Gezond Gewicht
Rivierenland” 12 november
2018 De Pluk

– vka

– Uitnodiging afscheid
burgemeester Van Beek 13
december 2018, Het Anker
Uithuizermeeden

– vka

2.1

Dienstverlening 23524 BUR
en Beleid

Herziening beleidsregel
handhaving art. 13B
Opiumwet

Op 15 september 2015 is de
Beleidsregel bestuurlijke
handhaving artikel 13b Opiumwet
vastgesteld door de
burgemeester. Hoewel de
burgemeester nu ook al bevoegd
is om op te treden op grond van
artikel 13b, is het met de
voorliggende vernieuwde
beleidsregel – die niet gewijzigd is
qua bestuurlijke dwangmiddelen –
voor de burgemeester mogelijk
om sneller op te kunnen treden
door middel van van een sluiting
in plaats van alleen te
waarschuwen.

2.2

Dienstverlening 24023 TK
en Beleid

Principeverzoek Wethouder Het college werkt niet mee aan de
Van Akenstraat 26 te Est
herontwikkeling van de locatie
Wethouder van Akenstraat 26 te
Est door woningbouw mogelijk te
maken.

2.3

Dienstverlening 23113 JA
en Beleid

Zienswijze Bestuursrapportage 2018 Werkzaak
Rivierenland

2.4

Dienstverlening 22624 BUR
en Beleid

Verlenging overeenkomst
met Aelmo: contractbeheer
Wmo-hulpmiddelen

In de Bestuursrapportage 2018
van Werkzaak Rivierenland wordt
de stand van zaken over de
uitvoering van de begroting 2018
(januari t/m juni 2018)
weergegeven. De Bestuursrapportage leidt tot een
begrotingswijziging en wordt nu
ter zienswijze voorgelegd aan de
gemeente.

1. Kennis te nemen van de
1. vka
gewijzigde beleidsregel bestuurlijke
handhaving artikel 13b Opiumwet
gemeente Neerijnen.

1

2. In te stemmen om de gewijzigde 2. akkoord
beleidsregel bestuurlijke
handhaving artikel 13b Opiumwet
gemeente Neerijnen vast te stellen
onder gelijktijdige intrekking van de
huidige beleidsregel bestuurlijke
handhaving artikel 13b Opiumwet,
vastgesteld d.d. 15 september
2015.

Indien er een verzoek komt om het
bestemmingsplan Kern Est te
herzien om de bouw van 19
woningen mogelijk te maken
hieraan niet meewerken.

Akkoord

1. De raad voor te stellen kennis te 1. akkoord
nemen van de Bestuursrapportage
2018 Werkzaak Rivierenland en de
bijbehorende begrotingswijziging
2018.
2. De raad voor te stellen geen
zienswijze in te dienen.

1

–

2. akkoord

3. De raad voor te stellen het
3. akkoord
voordelig saldo van € 350.000 dat
volgt uit de Bestuursrapportage van
Werkzaak te verwerken in de
begroting Neerijnen via de
Najaarsnota.

Aelmo voert voor Neerijnen en
1. De overeenkomst met Aelmo
1. akkoord
andere gemeenten uit de regio het B.V. voor de uitvoering van het
contractmanagement uit voor het contractbeheer Wmo-hulpmiddelen

1

leveren, onderhouden en
repareren van Wmohulpmiddelen. Zij weten alles van
het contract en helpen om het
goed uit te voeren. Om deze
reden heeft de gemeente
Neerijnen met Aelmo het contract
verlengd tot en met 30 september
2019.

te verlengen voor de periode 1
oktober 2018 tot en met 30
september 2019.
2. In de brief op te nemen dat
Aelmo B.V. zorgdraagt voor
implementatie van het
contractbeheer bij het team
Wmo/Jeugd regio Rivierenland.

2. akkoord

3. De kosten voor verlenging van
de overeenkomst te bepalen op
€ 3.915,--.

3. akkoord

4. Aelmo B.V. via bijgevoegde
conceptbrief te informeren.

4. akkoord

2.5

Dienstverlening 24311 BUR
en Beleid

Verzoek bijdrage
leefbaarheidsfonds voor
renovatie visvlonders de
Put Opijnen

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. Hengelsportvereniging
de Put, wil met een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds de visvlonders
renoveren en deze tegelijkertijd
toegankelijk te maken voor
ouderen. De initiatiefnemers
ontvangen een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds.

In te stemmen met een bijdrage
van € 1.300,- uit het leefbaarheidsfonds voor het renoveren van
de visvlonders.

Akkoord, bedrag in aanvraag
wordt aangepast.

1

2.7

Dienstverlening 24331 BUR
en Beleid

Veranderopgave
inburgering

Uit evaluaties is gebleken dat het
huidige stelsel van inburgering te
ingewikkeld en niet effectief is.
Minister Koolmees heeft daarom

1. Kennisnemen van de
hoofdlijnenbrief van
‘Veranderopgave inburgering’.

1. vka

1

begin juli een brief naar de
2. Instemmen met regionale
Tweede kamer gestuurd waarin hij verkenning.
de hoofdlijnen van de
veranderopgave inburgering
beschrijft. De planning is dat de
nieuwe wet inburgering ingaat in
2020. De impact van de
veranderopgave is verkend in het
regionale beleidsoverleg
Statushouders. De belangrijkste
veranderingen staan in de bijlage
bij dit voorstel. Binnenkort komt er
een brainstormsessie voor de
betrokken wethouders. De
voorgestelde wetswijzigingen
hebben gevolgen voor de
werkzaamheden binnen en buiten
onze organisatie.

2. akkoord

