Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 31 oktober 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 24
oktober 2017

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:
Diverse uitnodigingen.
-Gemeente Maasdriel
inzake Paardenmarkt op
maandag 6 november van
9.00 tot 12.00 uur in Hedel.
-VNG Atriumlezing ‘Privacy
als kans?’ op donderdag 9
november in Den Haag.
-vooraankondiging
Regionale bijeenkomst
Verkenning inkoop Platform
Zelfredzaam Rivierenland
op donderdag 23 november
van 17 tot 19.30 uur (locatie
nog niet bekend)
-Netwerkbijeenkomst
Stichting Onze Waal op
vrijdag 1 december van
13.00 tot 17.30 uur in
Kasteel Doornenburg.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

– college verhinderd

–

– vka
– wethouder Krook en secretaris
Vonk

– wethouder Andriesse

1.1

Bedrijfsvoering

21397 TK

Hoogte reizigerstarief Versis Met ingang van 1 januari 2017
met ingang van 1 januari
heeft de Regiotaxi opgehouden te
2018.
bestaan en is Versis als
voorziening voor regionale
basismobiliteit daarvoor in de
plaats gekomen. Bij de start van
Versis is er voor gekozen de eigen
bijdrage van de Wmo-reizigers zo
veel mogelijk gelijk te houden aan
de eigen bijdrage die voor de
Regiotaxi was vastgesteld; wel is
destijds afgesproken de eigen
bijdrage in de nabije toekomst te
laten toegroeien naar het reguliere
OV-tarief in Rivierenland. Er is nu
gekozen voor verhoging van de
eigen bijdrage in twee stappen,
waarbij de eerste verhoging zal
plaatsvinden per 1 januari 2018 en
de tweede per 1 januari 2019. Het
opstaptarief per 1 januari 2018
verandert niet en blijft € 0,89, het
tarief voor de eerste 25 kilometer
stijgt van € 0,107 tot € 0,13 en het
tarief voor reisafstanden vanaf 25
kilometer tenslotte blijft
onveranderd € 1,73. De tarieven
per 1 januari 2019 zijn op dit
moment nog niet bekend.

1. De eigen bijdrage Versis
voor Wmo-reizigers met
ingang van 1 januari 2018
voor de eerste 25 kilometer
met € 0,023 te verhogen
van € 0,107 tot € 0,13 per
kilometer.
2. De eigen bijdrage Versis
voor WMO-reizigers voor
het opstaptarief en voor
reisafstanden vanaf 25
kilometer met ingang van 1
januari 2018 niet te verhogen en gelijk te houden
aan de nu geldende
tarieven van € 0,89 per rit
respectievelijk € 1,73 per
kilometer.

2.1

Dienstverlening 22553 KK
en Beleid

Onderzoeksrapport
Nationale Ombudsman
Participatiewet.

De nationale Ombudsman heeft
onderzoek gedaan naar het
hanteren van een zoektermijn
voor bijstandsaanvragers van 27
jaar of ouder. De uitkomsten van
het onderzoek “Behoorlijke
Bijstand” treft u hierbij aan.

Kennis te nemen van het
Onderzoeksrapport Nationale
Ombudsman Participatiewet en
reactie Werkzaak Rivierenland.

2.2

Dienstverlening 23280 TK
en Beleid

Erfgoedverordening en
Subsidieverordening

Het college stelt de raad voor om
de Erfgoedverordening en de

1. De gemeenteraad voorstellen om de Erfgoed-

1. akkoord

1

2. akkoord

Opmerking: voor de echte
probleemgevallen onderzoeken
of financiële compensatie
mogelijk is.

vka

-

1. akkoord

1

2.3

Dienstverlening 23144
en Beleid

Monumenten.

Subsidieverordening voor
monumenten geactualiseerd vast
te stellen binnen het kader van
harmonisatie van regelgeving
tussen Neerijnen, Geldermalsen
en Lingewaal.

Verzoek bijdrage
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 Unofoundation heeft een verzoek
ingediend bij het
leefbaarheidsfonds. Met de
bijdrage willen ze een project
starten om te komen tot de bouw

verordening gemeente
Neerijnen 2017 overeenkomstig de bijlage opnieuw
vast te stellen.
2. De gemeenteraad voor te 2. akkoord
stellen om de Subsidieverordening gemeentelijke
monumenten Neerijnen
2018, overeenkomstig de
bijlage opnieuw vast te
stellen.
3. De raad voorstellen om de 3. akkoord
middelen voor de uitvoering van de onder 2
genoemde subsidieverordening die uit de
begroting in enig jaar niet
besteed worden toe te
voegen aan een
bestemmingsreserve.
4. De uitvoeringsvoorschriften 4. akkoord
onderhoud monumenten
overeenkomstig de bijlage
vast te stellen.
Niet in te stemmen met het verzoek
een financiele bijdrage van
25.000,-- beschikbaar te stellen uit
het leefbaarheidsfonds voor dit
project.

Akkoord.
Lokaal draagvlak en
maatschappelijke meerwaarde
voor leefbaarheid komen
onvoldoende tot uiting in de
aanvraag.
Bovendien gaat het om een
private ontwikkeling.

van een kasteel en koetshuis in
Varik. Ze ontvangen geen bijdrage
uit leefbaarheidsfonds.
2.4

Dienstverlening 22420 KK
en Beleid

Brief cliëntenraad Jeugd
Bescherming Gelderland
“Kindbelang in al uw WmoJeugdovereenkomsten?!”

Reactie op brief cliëntenraad
Jeugd Bescherming Gelderland.

Kennis nemen van de informatienota.

vka

-

2.5

Dienstverlening 22420 KK
en Beleid

Portefeuillehoudersoverleg
Wmo/Jeugd 2 nov. 2017

Advisering Portefeuillehoudersoverleg Wmo/Jeugd 2 nov. 2017

Kennis nemen van de informatienota

vka

-

2.6

Dienstverlening 04490 TK
en Beleid

Bestemmingsplan Goossen Voorstel om bestemmingsplan
De gemeenteraad voorstellen het
Janssenstraat Ophemert
Goossen Janssenstraat Ophemert bestemmingsplan 'Goossen
gewijzigd vast te stellen.
Janssenstraat te Ophemert,
gewijzigd, vast te stellen en
hiervoor geen exploitatieplan
conform artikel 6.12 lid 2 Wro vast
te stellen.

akkoord

2

2.7

Bedrijfsvoering

Ontslagverzoek

College verleent de heer E.
Baijense per 1-1-2018 eervol
ontslag

HV

Eric Baijense verzoekt om hem
ontslag te verlenen omdat hij een
nieuwe uitdaging aan wil gaan.

Instemmen met ontslag

