Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 3 april 2018 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
(BUR)
Wethouder T. Kool
(TK)
Wethouder J. Krook
(KK)
R. Schol (plaatsvervangend secretaris) (RS)
Afwezig:
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

0.1

Secretaris

–

–

0.2

Secretaris

–

–

Nr.

0 = Algemeen/BMO
1 = Bedrijfsvoering
2 = Dienstverlening en Beleid
3 = Bureau/IVR
7 = Geheime stukken

(JV)
(RV
(JA)
Samenvatting

Advies

Besluit

BP

B&W besluitenlijst 27 maart Voorstel tot vaststellen
2018
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

Uitnodigingen:

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

Diverse uitnodigingen.

– Dag van de Gelderse
gemeenten 23 apr.
Doesburg

– vka

– Ledenvergadering OVN
16 apr. Waardenburg

– Wethouder Verwoert maakt
gebruik van de uitnodiging en is
vanaf 18:00 uur aanwezig.
– De Burgemeester maakt
gebruik van de uitnodiging.

– Fruitcorso presentatie 19
apr. Tiel
–

–

–

1.1

Bedrijfsvoering

22069 RV

–
– De Burgemeester maakt
gebruik van de uitnodiging en zal
i.i.g. de workshop
Burgerparticipatie bijwonen.

– Gelders Kennisnetwerk
Voedsel 25 apr. Veghel

0.3

Burgerparticipatie
1 = Informeren
2 = Raadplegen
3 = Adviseren
4 = Coproduceren
5 = Zelf beslissen

Programma Regiomiddag
10 april 2018

Programma Regiomiddag 10 april Kennis nemen van het programma
2018
en vaststellen welk collegelid naar
welke vergadering gaat

Wethouder Kool woont de
bijeenkomsten Wonen bij en
wethouder Verwoert de
bijeenkomst Financien.

–

Afrekening Avri, DVO 2017

De afrekening met Avri met

1. Akkoord.

1

1. In stemmen met de afrekening

en Investeringen 2017

betrekking tot de uitvoering van de 2017 met Avri met betrekking tot de
dienstverleningsovereenkomst
uitoering van de DVO en de
2017 en de door Avri uitgevoerde investeringen 2017.
investeringen is vastgesteld.
2. In te stemmen met de
bijgevoegde brief aan Avri waarin
de beslispunte worden bevestigd.

In het college van 10 april a.s.
een overzicht agenderen met de
effecten van de afrekening Avri
op de gemeentelijke jaarrekening
2017.
2. Akkoord

2.1

Dienstverlening 23560 KK
en Beleid

AB GGD Gelderland-Zuid

Agenda en ambtelijke adviezen
AB GGD Gelderland-Zuid 4 april
2018.

Kennisnemen van de agenda en de Vka
ambtelijke adviezen m.b.t. het AB
van de GGD Gelderland-Zuid op 4
april 2018.

–

2.2

Dienstverlening 23665 TK
en Beleid

Principeverzoek Kerkstraat
13 Varik

Het college van burgemeester en
wethouders is bereid om mee te
werken aan de herziening van het
bestemmingsplan Kern Varik
waardoor o.a. wonen op de locatie
Kerkstraat 13 te Varik mogelijk
wordt.

Indien er een verzoek komt voor de Akkoord
herziening van het bestemmingsplan Kern Varik waardoor wonen en
en ondersteunen van vluchtelingenwerk mogelijk wordt op de
locatie Kerkstraat 13 te Varik,
hieraan meewerken mits de
gemeenteraad in kan stemmen met
het opstarten van deze procedure.

1

2.3

Dienstverlening 23665 KK
en Beleid

Jeugdcultuurfonds

Vanwege strijdigheid met de
Participatiewet heeft het college
van burgemeester en wethouders
op 20 maart 2018 besloten de
(minima-)regeling voor het
verstrekken van een bijdrage voor
sociaal-culturele activiteiten voor
kinderen uit minimagezinnen te
laten vervallen. Om kinderen van
minder draagkrachtige
ouders/verzorgers kansen te
geven zich toch positief en creatief
te ontwikkelen wordt voorgesteld
aan te sluiten bij het
Jeugdcultuurfonds Gelderland.

1. In te stemmen met het aangaan
van de Samenwerkingsovereenkomst met het Jeugdcultuurfonds
Gelderland ingaande 2018.

1. Akkoord

–

2. Het budget ad € 10.000,00 op
jaarbasis voor het Jeugdcultuurfonds ten laste te brengen
van de decentralisatieuitkering
armoedebestrijding kinderen. (zgn
“Klijnsmagelden”).

2. Akkoord

Jaarlijks bereidt de gemeente de
jaarwisseling zorgvuldig voor, in
nauwe samenwerking met de

Kennis te nemen van de evaluatie
van de jaarwisseling 2017 – 2018.
2. In te stemmen met het

1. Akkoord

3.1

Bureau/IVR

23524 BUR

Evaluatie jaarwisseling

1

politie, de brandweer en de de
Avri. Na de jaarwisseling worden
de genomen maatregelen
geëvalueerd en de ervaringen
uitgewisseld. Dit jaar heeft de
evaluatie samen met
Geldermalsen en Lingewaal
plaatsgevonden.

informeren van de raad middels
bijgevoegde informatie nota.

2. Akkoord

