Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 3 juli 2018 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Andriesse
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.
(BUR)
(TK)
(JA)
(JV)

Afwezig:
Wethouder R. Verwoert

(RV)

0 = Algemeen/BMO
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 19 juni
2018

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

–

–

–

– Voor de Jeugd Dag 5 nov.
Amsterdam

– vka

– Wielerdag Nederlandse
Gemeenten 2018 31 aug.
Lisse

– vka

– Afscheid Huub van
Oorschot 5 juli Culemborg

– wethouder Kool

– Congres Taal voor
allemaal 6 okt.

– vka

– Afscheidsreceptie Roelof
Bleker Waterschap 31 aug.

– burgemeester De Vries en
wethouder Kool

Mandatering
voorzitterschap Bijzonder
Georganiseerd Overleg
(BGO) West Betuwe voor
het personeel gemeente

Mandatering voorzitterschap
Bijzonder Georganiseerd Overleg
(BGO) West Betuwe voor het
personeel gemeente
Geldermalsen.

In te stemmen om de heer H.H. de Akkoord
Vries, burgemeester gemeente
Neerijnen en bestuurder in het
kader van het (B)GO, te machtigen
om namens de gemeente

Geldermalsen.

Geldermalsen te onderhandelen
over BGO onderwerpen als
voorbereiding op de gemeentelijke
herindeling West Betuwe.

1.1

Bedrijfsvoering

23061 BUR

Vorming Streekomroep
SPO-BCVW

De lokale omroepen SRC en RTV Kennisnemen van het
Betuwe hebben overeenstemming Adviesrapport.
bereikt voor de vorming van de
Streekomroep voor Buren,
Culemborg, Vijfheerenlanden en
West Betuwe, kortweg SPOBCVW, per 1 januari 2019.

1.2

Bedrijfsvoering

23140

Uitspraak Rechtbank
inzake beroepschrift
Liander Precarioheffing
2017

Het college heeft kennis genomen
van voortgang van de procedures
Liander tegen de opgelegde
aanslagen Precario-belasting
2017 en 2018.

2.1

–

–

Stukken Vervoerberaad
Rivierenland 2 juli

Stukken Vervoerberaad
Kennis nemen van de agenda en
Rivierenland 2 juli ter kennisname stukken van het Vervoerberaad
Rivierenland d.d. 2 juli 2018

vka

–

2.2

Dienstverlening 24062 JA
en Beleid

Vergaderstukken BOV/AB
Regionaal Archief
Rivierenland

Vergaderstukken BOV/AB
Regionaal Archief Rivierenland

vka

–

2.3

Dienstverlening 23430 TK
en Beleid

Principeverzoek Korfgraaf 1 Het college is bereid mee te
Hellouw
werken aan de herziening van het
bestemmingsplan Kern Hellouw /
‘t Overrijke te Haaften die het
verplaatsen van twee woningen
naar een perceel aan de Korfgraaf
in Hellouw mogelijk maakt.

TK

vka

1

Kennis te nemen van de voortgang vka
van de procedures van Liander
tegen de opgelegde aanslagen
precariobelasting 2017 en 2018.

–

Kennis nemen van de
Vergaderstukken en advisering
BOV/AB Regionaal Archief
Rivierenland

1. Indien er een verzoek komt voor 1. akkoord
de herziening van het
bestemmingsplan Kern Hellouw /
‘t Overrijke te Haaften die het
mogelijk maakt om twee woningen
te verplaatsen van de
Margrietstraat 5 / Graaf Reinaldweg
10 te Haaften naar de Korfgraaf te
Hellouw, hieraan meewerken onder
de voorwaarden dat het aantal
woningen door deze ontwikkeling
niet toeneemt en het plan op een
verantwoorde wijze ingepast wordt
in de omgeving.

1

2. Aan de medewerking de
voorwaarde stellen dat deze
initiatiefnemer een verklaring
overlegt dat de eigenaar van het
opslagterrein aan de Marijkestraat
afziet van zijn plannen voor het
verplaatsen van de woning Graaf
Reinaldweg 10 naar het opslagterrein aan de Marijkestraat.
2.4

Dienstverlening 23518 TK
en Beleid

Principeverzoek Ammanswal 2 Tuil

2.5

Dienstverlening 23602 BUR
en Beleid

Aansluiting InformatieOm fraude in de zorg op te
knooppunt Zorgfraude (IKZ) sporen, te onderzoeken en waar
nodig te bestraffen bestaat sinds
februari 2017 het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ). Het
IKZ is een publiekrechtelijk
samenwerkingsverband met
diverse partners en biedt de
gemeenten de mogelijkheid zich
hierbij aan te sluiten.

2.6

Dienstverlening 24070 BUR
en Beleid

Het college werkt mee aan een
bestemmingsplanprocedure
waarmee het bouwvlak van het
agrarisch bedijf Ammanswal 2 te
Tuil met 1 Ha uitgebreid kan
worden.

2. akkoord

Indien er een verzoek komt om het Akkoord
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen te wijzigen, dan wel te
herzien, waardoor de vergroting
van het bouwvlak van het agrarisch
bedrijf aan de Ammanswal 2 te Tuil
met 1Ha mogelijk kan worden
hieraan meewerken onder de in het
advies genoemde uitgangspunten.

1

1. Aan te sluiten bij het
Informatieknooppunt Zorgfraude
(IKZ).

1. akkoord

–

2. De Burgemeester te machtigen
om de bewerkersovereenkomst te
tekenen.

2. akkoord

Beëindiging subsidie Indigo Neerijnen gaat per 2019 fuseren
De subsidierelatie met Indigo te
met Geldermalsen en Lingewaal. beëindigen.
Voor de nieuwe gemeente staat
dichtbij en op maat voor op. Op
deze manier willen we preventieve
psychische ondersteuning ook
gaan organiseren. Om deze reden
beëindigt het college van
Neerijnen de subsidierelatie met
Indigo. Deze organisatie zit op

Akkoord

1

afstand van West Betuwe
(Arnhem). Indigo biedt daarnaast
haar aanbod voor een aanzienlijk
deel aan op de schaal van de
regio Rivierenland, terwijl er
mogelijkheden zijn om de inzet
dichtbij en op maat te organiseren.
2.7

Dienstverlening –
en Beleid

TK

Verzoek m.b.t.
bestemmingsplan Kern
Haaften

Betreft verzoek om bestemmings- Verzoek bespreken.
plan Kern Haaften correct te
publiceren/aan te passen.

College stemt in met conceptbrief –
18-24074/30769-1

3.1

Bureau/IVR

BUR

Advies AB VRGZ en
Districtelijk
Veiligheidsoverleg 28 juni

Advies AB VRGZ en Districtelijk
Veiligheidsoverleg 28 juni

vka

–

Kennis nemen van het advies AB
VRGZ en Districtelijk
Veiligheidsoverleg 28 juni

–

