Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 5 juni 2018 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. Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.
(BUR)
(TK)
(RV
(KK)
(JV)

Afwezig:
Wethouder J. Andriesse

(JA)

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 29 mei
2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

– Inspiratiebijeenkomst
Ouder Worden & Innovatie
20 juni Culemborg

– vka

– Ziekenhuis Rivierenland:
HBO in de regio 13 juni Tiel

– vka

– Gelderse Asbestdaken
Conferentie 14 juni Ellecom

– vka

– Symposium Duizend
Duurzame Daden 25 sept.
Dordrecht

– vka

– VNG Realisatie Trendlezing Donuteconomie 18
juni Den Haag

– vka

– Opening Week van de
Mantelzorg 5 nov., locatie
volgt nog

– burgemeester De Vries

0.3

1.1

Secretaris

Bedrijfsvoering

23930 BUR

23964 RV

– Gelders Kennisnetwerk
Voedsel 14 juni Doetinchem

– vka

– Opening nieuw pand GGD
Gelderland-Zuid 28 juni Tiel

– burgemeester De Vries

– Bijeenkomst GO Voort 28
juni Deventer

– vka

– Afscheidsreceptie Lottie
Fernandes 21 juni
Culemborg

– vka

– Bijeenkomst VNG
Gelderland Financieel
perspectief gemeenten 14
juni, locatie volgt nog

– vka

– Informeel Uitje OVN 22
juni Rotterdam

– wethouder Kool

– Dag van de Ondernemer,
16 nov.

– vka

– Afscheid wethouders
Zaltbommel, 20 juni
Zaltbommel

– burgemeester De Vries,
wethouder Kool

Aanwijzing 2e en 3e plaatsvervangend gemeentesecretaris

Voorjaarsnota 2018

Op grond van de gemeentewet
moet het college van Burgemeester en Wethouders de
vervanging van de gemeentesecretaris regelen. Er wordt een 2e
en 3e plaatsvervanger aangewezen tot aan de herindeling
(1 januari 2019).

1. Voorgesteld wordt om een 2e en 1. akkoord
3e plaatsvervanger aan te wijzen
voor de gemeentesecretaris tot aan
de datum van de herindeling (1
januari 2019).

De voorjaarsnota 2018 bevat de
eerste tussentijdse rapportage

1. De voorjaarsnota 2018 ter
vaststelling aan de raad aan te

–

2. Als 2e en 3e plaatsvervangers de 2. akkoord
juridisch beleidsmedewerker en de
coördinator Ruimtelijke Ordening
aanwijzen.
1. akkoord

–

2018. Er wordt geen nieuw beleid
met een doorwerking naar
toekomstige jaren voorgesteld, dit
zal in West Betuwe-verband
worden opgepakt.

bieden.

2. De raad voor te stellen een
2. akkoord
investeringsbudget van € 75.000
ter beschikking te stellen ten
behoeve van de 2e fase Kulturhus
Naast de voorjaarsnota omvat het en dit te dekken uit de
voorstel 2 investeringsbudgetten
bestemmingsreserve MFC Haaften.
(2e fase Kulturhus en aanvulling
herindelingsbudget West Betuwe), 3. De raad voor te stellen een
3. akkoord
het vaststellen van het
investeringsbudget van € 408.253
onderhoudsbeheerplan gebouwen ter beschikking te stellen ten
en de 7e begrotingswijziging 2018. behoeve van de herindeling en dit
te dekken uit de algemene reserve.
Na verwerking van de
beslispunten is het
4. De raad voor te stellen het
4. akkoord
begrotingssaldo 2018 € 286.252
onderhoudsplan gebouwen 2018
positief. Daarnaast wordt een
vast te stellen.
bedrag van € 408.253 onttrokken
uit de algemene reserve ten
5. De raad voor te stellen een
5. akkoord
behoeve van het
bedrag van € 224.890 ter
herindelingsbudget.
beschikking te stellen voor
onderhoud gebouwen 2018 en dit
ten laste van de reserve onderhoud
gebouwen te brengen.

1.2

Bedrijfsvoering

23115 RV

Werkbegroting 2018

Het college stemt in met de
werkbegroting 2018 van AVRI.

6. De raad voor te stellen de 7e
begrotingswijziging 2018 vast te
stellen.

6. akkoord

7. De raad voor te stellen de
actualisatie van de budgetten van
de grondexploitaties, conform het
vast te stellen MPG 2018–2022, in
deze 7e begrotingswijziging te
verwerken.

7. akkoord

1. In te stemmen met het voorstel
1. akkoord
zoals bijgevoegd waarin wordt
voorgesteld dat Neerijnen € 80.000
extra beschikbaar stelt voor de

1

afrekening 2018 en AVRI zal €
80.000 besparen op het budget
door stringent budgetbeheer.

1.3

Bedrijfsvoering

23342 RV

Jaarstukken 2017

Het kalenderjaar 2017 is
afgelopen en ter verantwoording
zijn de jaarstukken 2017
opgemaakt, bestaande uit het
jaarverslag en de jaarrekening.
Gezien de accountantscontrole
nog niet is afgerond, zijn de
jaarstukken nog in conceptversie
en is het saldo een voorlopig
saldo. De resultaten van de
controle, het verslag van de
accountant én definitieve
jaarstukken worden toegezonden
zodra de controle is afgerond.
Het financieel resultaat 2017 is €
1.504.586. Na verwerking van de
budgetoverhevelingen van 2017
naar 2018, een dotatie aan de
bestemmingsreserve onderhoud
gebouwen van € 269.017 en een
dotatie aan de
bestemmingsreserve MFC
Haaften van € 75.000 resteert een
saldo van € 1.126.281. Er wordt
voorgesteld dit saldo toe te
voegen aan de algemene reserve.

2. In de voorjaarsnota € 80.000 op
te nemen als extra budget voor
AVRI en dat indien nodig
betaalbaar te stellen bij de
afwikkeling 2018.

2. akkoord

3. In te stemmen met bijgaande
concept-brief aan Avri.

3. akkoord

1. De concept-jaarstukken 2017
met een voorlopig positief saldo
van €1.504.586 aan te bieden aan
de raad.

1. akkoord

2. De raad voor te stellen een
bedrag van € 34.288 over te
hevelen van 2017 naar 2018,
conform de bijlage budgetoverhevelingen 2017-2018.

2. akkoord

3. De raad voor te stellen een
bedrag van € 269.017 te doteren
aan de nieuw te vormen
bestemmingsreserve onderhoud
gebouwen.

3. akkoord

4. De raad voor te stellen een
bedrag van € 75.000 te doteren
aan de bestemmingsreserve MFC
Haaften.

4. akkoord

5. De raad voor te stellen het
5. akkoord
(voorlopig) resterend saldo (na
bovengenoemde beslispunten) van
€ 1.126.281 toe te voegen aan de
algemene reserve.

–

6. De 6e begrotingswijziging 2018
6. akkoord
voor te stellen aan de raad om
beslispunten 2 t/m 4 in het boekjaar
2018 te verwerken.
1.4

Bedrijfsvoering

23861 TK

Herprioritering van
uitvoering van rehabilitatieprojecten 2018

De raad wordt een voorstel
gedaan tot een herprioritering van
de uitvoering van de
rehabilitatieprojecten voor 2018.
Aanleiding tot herprioritering is
drieledig;
1. Voor een aantal projecten
wordt geadviseerd af te
wijken van vastgesteld
beleid (Handboek
Openbare Ruimte);
2. Voor een aantal projecten
is aanvullend budget
nodig om de juiste
maatregelen te kunnen
treffen, gezien de
verdergaande
verslechtering van de
wegen sinds de
vaststelling van het
Meerjarenprogramma
Wegen 2017/2020
(vastgesteld in 2016);
3. Voor een aantal projecten
is aanvullend budget
nodig om de wensen en
afspraken, die met de
bewoners zijn gemaakt,
uit te kunnen voeren.
Consequentie is dat de

1. De raad voor te stellen in te
stemmen met voorliggend advies
over herprioritering van uitvoering
van de rehabilitatieprojecten 2018.

1. akkoord

2. De raad voor te stellen in te
stemmen met het beschikbaar
stellen van budget voor het
voorbereiden van de projecten
2019.

2. akkoord

–

voorgestelde maatregelen en
bijbehorend budget in het
Meerjarenprogramma Wegen
2017/2020 niet meer altijd
toereikend is. Op basis van
recente analyse en uitkomsten uit
afstemming met de omgeving is
een nieuw voorstel opgesteld voor
uitvoering van de
rehabilitatieprojecten 2018.
2.1

Dienstverlening 23705 KK
en Beleid

Zorginkoop 2019 Wmo en
Jeugdzorg

In 2014 hebben de gemeenten in
regio Rivierenland besloten om
samen op te trekken bij de
inkoop van ondersteuning
(dagbesteding, begeleiding) in het
kader van de Jeugdwet en de
Wmo. Op basis van de
inkoopprocedure zijn
raamovereenkomsten afgesloten.
Het kalenderjaar 2018 was het
laatste jaar dat tot verlenging kon
worden overgegaan. Dit betekent
dat we dit jaar een nieuwe
aanbestedingsprocedure moeten
doorlopen voor 2019 en verder.
Om aan deze procedure vorm te
geven heeft u in uw vergadering
van 20 maart jl. ingestemd
met de ‘notitie inrichting inkoop
2019 Regio Rivierenland (de
uitgangspunten voor de inkoop)’
en is de gemeenteraad via een
raadsinformatiebrief geïnformeerd.
Voorgesteld wordt in te
stemmen met de aanbestedingsdocumenten.

1. In te stemmen met een aparte
1. akkoord
aanbesteding voor Gecertificeerde
Instelling, Jeugdzorg Plus (gesloten
jeugdzorg), Crisiszorg Jeugd en
Open Inloop GGZ
(volwassenen).
2. In te stemmen om bij de
codering van de producten voor
2019, conform voorstel van de
Back Offices aan te sluiten bij de
i-standaarden en daarmee
niet langer gebruik te maken van
de eigen regio codes.

2. akkoord

3. In te stemmen met het gebruik
van Negometrix als platform voor
de uitvoering van de aanbesteding
sociaal domein 2019.

3. akkoord

4. In te stemmen met het overzicht
producten voor Wmo en Jeugd en
de daarin opgenomen voorlopige
tarieven.

4. akkoord

5. Team Wmo / Jeugd Regio
Rivierenland opdracht te geven
voor het uitvoeren van een

5. akkoord

–

kostprijsonderzoek op basis
waarvan uiterlijk 30 september
2018 definitieve tarieven worden
vastgesteld, door uw college. De
kosten voor dit onderzoek zullen
onder de deelnemende gemeenten
worden verdeeld conform de in het
DVO opgenomen verdeelsleutel.
6. In te stemmen met de Regionale 6. akkoord
inkoop van het product Begeleide
Omgangsregeling (BOR) onder
vermelding van die gemeenten die
het zelf hebben ingekocht.
7. In te stemmen met het niet
opnemen van maximum of
minimum aantal uren voor een
product, met uitzondering van
Dyslexie, Logeren en Deeltijd
Pleegzorg.

7. akkoord

8. In te stemmen met bijgaand
voorstel voor een bepaling inzake
SROI, waarbij we starten met een
percentage van 3% en gedurende
de looptijd doorontwikkelen naar
5%, en deze op laten nemen in de
aanbestedingsdocumenten.

8. akkoord

9. In te stemmen met het gebruik
van het landelijk controleprotocol
voor de verantwoording en de
accountantscontrole. Het
grensbedrag voor het aanleveren
van een accountantsverklaring bij
de verantwoording zal op een
later tijdstip worden vastgesteld.

9. akkoord

10. In te stemmen met het gebruik 10. akkoord
van de ontwikkelovereenkomst, om

daarmee de overlegstructuur
tussen gemeenten en de
aanbieders vast te leggen om
gedurende de looptijd van de
contracten te komen tot doorontwikkeling binnen het sociaal
domein.
11. In te stemmen met een looptijd
van de contracten voor 3 jaar (tot
en met 2021) met een optie voor
twee keer één jaar verlenging.

11. akkoord

12. In te stemmen om maatwerk12. akkoord
afspraken met aanbieders te laten
maken door team Wmo / Jeugd
Regio Rivierenland op verzoek van
en in nauwe afstemming met de
gemeenten, om te voorkomen dat
gemeenten worden uitgespeeld en
de aanbesteding wordt omzeild.
13. In te stemmen met de
aanbestedingsdocumenten zoals
opgenomen in de bijlagen bij dit
voorstel voor de aanbesteding
Sociaal domein Regio
Rivierenland 2019.

13. akkoord

14. In te stemmen met uitvoering
14. akkoord
van de aanbesteding en het sluiten
van de contracten sociaal domein
Regio Rivierenland 2019 door team
Wmo / Jeugd Regio Rivierenland
op basis van het DVO.

2.2

Dienstverlening 23836 KK
en Beleid

Voorgenomen fusie
Fluvium openbaar

Stichting Fluvium heeft
aangegeven een fusie aan te

15. In te stemmen met
Informatienota.

15. akkoord

1. Goedkeuring te verlenen aan de
voorliggende statutenwijziging.

1. akkoord

–

onderwijs met
onderwijsgroep Spoenk
per 1 augustus 2018

2.3

Dienstverlening 22420 KK
en Beleid

Beantwoording vragen
sociaal domein en stand
van zaken Uitvoeringsplan
Jeugd/Wmo 20172018

willen gaan met de Stichting
Onderwijsgroep Spoenk met
ingang van 1 augustus 2018. De
beide stichtingen
vertegenwoordigen het openbaar
onderwijs in de gemeenten
Geldermalsen, Neerijnen en
Neder-Betuwe. De beide
onderwijsstichtingen vormen met
de Stichting Peuterspeelzalen
Gemeente Geldermalsen een
personele unie waarbij er sprake
is van drie afzonderlijke
stichtingen met hetzelfde bestuur.
Voorgesteld wordt goedkeuring te
verlenen aan de
statutenwijziging en de benoeming
van de leden van de Raad van
Toezicht.
Beantwoording vragen sociaal
domein en stand van zaken
Uitvoeringsplan Jeugd/Wmo 20172018.

2. Goedkeuring verlenen aan de
2. akkoord
herbenoeming van de leden van de
raad van toezicht.
3. In te stemmen met bijgevoegde
informatienota.

3. vka

Kennis nemen van de
beantwoording vragen sociaal
domein en stand van zaken
Uitvoeringsplan Jeugd/Wmo 20172018

vka

–

