Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 31 mei 2016 om 09.30 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 Krook
Secretaris P.W. Wanrooij
Nr.

Afdeling

Zaaknummer

0.1

Secretaris

21439

0.2

Uitnodigingen

Portefeuille

Onderwerp

Advies

Besluit

B&W besluitenlijst d.d. 24 mei
2016 en actielijst

Vaststellen

Akkoord.

– Uitnodiging van de VNG voor Bespreken wie namens het college
een nieuwe bijeenkomst voor
gebruik maakt van de uitnodigingen
bestuurders van gemeenten in
het landelijk gebied “landelijk
gebied & gezondheid”op 14
september 12.30 tot 16.30 uur in
het gemeentehuis in Barneveld

– Wethouder Kool reserveert de
bijeenkomst, deelname afhankelijk
van het programma.

– Uitnodiging van Werkzaak
rivierenland over
voorlichtingsbijeenkomst
Werkzaak rivierenland op 16
juni of 22 juni van 19:00 tot
21.15 uur in Poppenbouwing 18,
Geldermalsen

– College is verhinderd.

– Uitnodiging ALV Gelders
Genootschap over grenzeloos
erfgoed op 1 juli van 09.00 tot
16.30 uur in Lange Hofstraat 4,
Zupthen

– Voor kennisgeving aangenomen.

– Uitnodiging van regio

– Burgemeester en wethouder Kool

BP

rivierenland voor een busreis
naar Eindhoven met de college
uit de regio op 22 juni van 12.30
-18.00 uur
0.3

Secretaris

1.1

Bedrijfsvoering

1.2

Burgemeester Brief van Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over
noodzaak tot versnelling
oplevering opvanglocaties
18547

zullen deelnemen aan de excursie.
(wethouder Verwoert neemt deel
als een collegelid is verhinderd)

V.K.A.

Voor kennisgeving aangenomen.
Neerijnen zit met de plaatsing van
statushouders op de goede koers.

Burgemeester Verdeelsystematiek
1. In te stemmen met het
Akkoord.
gemeentelijke bijdrage aan
“combinatiemodel” als nieuwe grondslag
Veiligheidsregio Gelderland Zuid voor de bepaling van de financiële
bijdrage van gemeenten van VRGZ.
2. Het “combinatiemodel” met een
positieve grondhouding voorleggen aan
de raad.

informeren

Bedrijfsvoering

Burgemeester 10e wijziging van de CAR/UWO

1. Voorgesteld wordt om de 10e
wijziging van de CAR/UWO conform
vast te stellen

Akkoord.

n.v.t.

1.3

Bedrijfsvoering

Burgemeester 11e wijziging van de CAR/UWO

1. Voorgesteld wordt om de 11e wijziging Akkoord.
van de CAR/UWO conform vast te
stellen.

n.v.t.

2.1

Dienstverlening 16015
en Beleid

Wethouder
Verwoert

Huur gymzaal judoles

1. In te stemmen met doorberekenen
van tarief voor 1 uur gebruik gymzaal

Akkoord.

2.2

Dienstverlening 21781
en Beleid

Wethouder
Kool

PV Bouwing 2 Tuil

1. Indien er een verzoek komt voor een
wijzigingsprocedure waarmee de
bestemming van Bouwing 2 te Tuil
gewijzigd kan worden van Agrarisch
naar Bedrijf (dienstverlening agrarische
sector) hieraan meewerken mits
voldaan wordt aan de artikel 3.7.5. van
het bestemmingsplan buitengebied
Neerijnen genoemde voorwaarden.

Akkoord.

informeren

2.3

Dienstverlening 21907
en Beleid

Wethouder
Andriesse

Jaarverslag Wet Kinderopvang
2015

1. In te stemmen met het jaarverslag
Wet Kinderopvang 2015.
2. Het jaarverslag ter kennisgeving aan

Akkoord.

n.v.t.

te bieden aan de gemeenteraad
2.4

Dienstverlening 20783
en Beleid

Wethouder
Kool

Vaststelling ontwerp
bestemmingsplan Ammanswal
ong.

1. In te stemmen met de door dhr. Van Akkoord.
Tuijl en dhr. Van Oudenaarden
ondertekende overeenkomsten en deze
voor akkoord te paraferen.
2. Het onderwerp bestemmingsplan in
de procedure brengen en gedurende 6
weken ter inzage leggen voor
zienswijzen.

Informatienota raad onderzoek
A15

Kennisnemen van informatienota

2.5

Dienstverlening 21918
en Beleid

2.6

Dienstverlening 10869
en Beleid

Wethouders
Bewegwijzering Slimwei
Kool/Verwoert

1. De huidige bedrijfsverwijzing (foto1)
Akkoord.
laten verwijderen en de AVRI hier
opdracht voor geven.
2. Op Slimwei nieuwe
straatnaamverwijzing plaatsen, conform
bijgevoegd voorbeeld (foto2) en de
AVRI hier opdracht voor geven.
3. De ondernemers op Slimwei hierover
middels bijgaande brief informeren
4. De nieuwe straatnaamverwijzing
financieren uit het budget “reserve
afwikkeling bouwgrondcomplexen:
Slimwei”

informeren

2.7

Dienstverlening 21334
en Beleid

Wethouders
Kool/
Andriesse

1. Kennis nemen van onderliggende
Kennis van genomen.
beeldvormende notitie over het mogelijk
instellen van een regionaal
investeringsfonds
2. Een positieve grondhouding innemen
ten aanzien van het mogelijk in te
stellen regionaal investeringsfonds
3. De kanttekeningen, zoals genoemd in
deze nota, zijn meegenomen naar de
Raadbijeenkomst op 30 mei a.s.

n.v.t.

Regionaal Investeringsfonds

informeren

Kennis van genomen.

