Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 4 september 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 28
augustus 2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

– Najaarsforum Natuurmonumenten “Landbouw en
Natuur dichter bij elkaar” 10
okt. Amersfoort

– vka

– Congres Limburg Positief
Gezond 2 nov.

– vka

– Kennissessie MEE
Gelderse Poort “Soepel
transformeren door
adequaat organiseren” 26
sept. Elst (gld.)

– vka

– Symposium Preventie in
de jeugdgezondheidszorg
14 sept. Tiel

– vka

– VNG Bestuurdersdag 30
nov. Utrecht

– vka

0.3

Secretaris

Kennis nemen van het Programma Vka,
van de Regiomiddag 11 september wethouder Kool mobiliteit en
2018
economie
wethouder Andriesse financiën

–

2.1

Dienstverlening –
en Beleid

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein

Kennis nemen van het stuk
“Adviesraad Sociaal Domein”

vka

–

2.2

Dienstverlening 23811 TK
en Beleid

AB Avri 6 september 2018

Stukken AB Avri 6 september
2018

Kennis nemen van de agenda van
het AB Avri 6 september 2018 en
overnemen van de ambtelijke
adviezen.

Vka, na platformbijeenkomst een
informatienota naar de raad
sturen over tarieven

–

2.3

Dienstverlening 22029 TK
en Beleid

Ontwerpbestemmingsplan
Het Nieuwe Achterom 11
Est

Het ontwerpbestemmingsplan
‘Kern Est, herziening Het Nieuwe
Achterom 11’, wordt gewijzigd ter
inzage gelegd.

Het gewijzigde ontwerpbestemakkoord
mingsplan ‘Kern Est, herziening
Het Nieuwe Achterom 11’ ter inzage
leggen.

2

2.4

Dienstverlening 24082 TK
en Beleid

Principeverzoek
Walgtsestraat ong. Varik

Het college werkt onder
voorwaarden mee aan het
herontwikkeling van de percelen
achter Walgtsestraat 39 te Varik
zodat een educatieve proeftuin
aangelegd kan worden.

Indien er een verzoek komt voor
een bestemmingsplanprocedure
om de agrarische percelen, achter
Walgtsestraat 39 te Varik, te
herzien naar een educatieve
proeftuin hieraan meewerken onder
de voorwaarde dat het aantal
woningen in de gemeente niet mag
toenemen.

1

2.5

2.6

–

–

Programma Regiomiddag
11 september 2018

BUR

Dienstverlening 23017 TK
en Beleid

Dienstverlening 22461 JA
en Beleid

Programma Regiomiddag 11
september 2018

Wethouder Verwoert neemt niet
deel aan de beraadslaging en
besluitvorming.
College is bereid medewerking te
verlenen aan fase 1 van het
principeverzoek.

Verkoop perceel gemeente- Het Bankethuis in Est heeft een
grond aan Bankethuis Est
principeverzoek ingediend met het
verzoek mee te werken aan
uitbreiding van het bedrijf aan Het
Nieuwe Achterom 11 in Est. In
verband met deze uitbreiding wil
het Bankethuis een perceel
gemeentegrond aankopen,
gelegen langs de rondweg.

1. Het perceel gemeentegrond
1. akkoord
verkopen aan Het Bankethuis te
Est voor de getaxeerde waarde van
€ 78.750,00 (€ 25,00 per m2)
kosten koper. Het perceel is 3150
m2 groot.
2. De gebruiksovereenkomst voor
het perceel grond beëindigen.

2. akkoord

Verduurzamen sportaccom- De gemeenteraad heeft op 1
modaties
februari 2018 een budget van
maximaal € 225.000,- beschikbaar
gesteld om investeringen te doen
die bij sportverenigingen de
meeste energiebesparingen

Vaststelling (Subsidie-)
Beleidsregels Verduurzamen
Sportaccommodaties Neerijnen
2018.

Akkoord
Aandacht voor financiële
(werkgroep Financiën) en
juridische (werkgroep JZ)
implicaties voor West Betuwe

1

1

opleveren. Door het bedrijf
Klimaatroute zijn bij de
betreffende sportverenigingen
duurzaamheidsscans afgenomen.
De scans laten zien met welke
duurzame maatregelen de
sportverenigingen aan de slag
kunnen. Het college wordt een
voorstel gedaan voor vaststelling
van (Subsidie-)Beleidsregels
Verduurzamen
Sportaccommodaties Neerijnen
2018.
2.7

Dienstverlening 21859 JA
en Beleid

Deelname aan Cultuur- en
Erfgoedpact Rivierenland
2018-2020

Neerijnen gaat deelnemen aan het
Cultuur- en erfgoedpact
Rivierenland 2018-2020. Binnen
Rivierenland is veel te beleven op
het gebied van cultuur en erfgoed.
De onderdelen van het pact geven
hieraan een stimulans.

1. In te stemmen met het

1. akkoord

programma Cultuur- en Erfgoedpact Rivierenland 2018 t/m 2020.
2. In 2018, 2019 en 2020 voor de
uitvoering van het pact de volgende
bijdragen beschikbaar te stellen:

2. akkoord

a. € 1.929 voor het
Cultureel programma
(op basis van 0,16 per
inwoner);
b. € 1.808 voor het
project Senioren
Cultuurparticipatie (op
basis van 0,15 per
inwoner);
3. De bijdragen hiervoor te bekostigen via begrotingspost 6530100,
onderdeel Kunst en cultuurbeleid.

3. akkoord

1

