Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 6 februari 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. 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 30
januari 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

–

–

–

– Nationaal congres basisinkomen 4 mrt. Culemborg

– vka

– Dodenherdenking
Ophemert 4 mei Ophemert

– wethouder Krook

– VNG Atriumlezing ‘Nieuwe
politiek, nieuwe akkoorden’
22 feb. Den Haag

– vka

– Raad voor het openbaar
bestuur: presentatie
essaybundel 5 mrt.
Amsterdam

– vka

– Maquette corsowagen 1
maart Varik

– burgemeester

Nieuwe organisatiestructuur Kennis nemen van de opdracht
Veiligheidsregio Gelderland- van de kwartiermaker van de

Voor kennisgeving aannemen.

vka

–

Zuid.

Veiligheidsregio.

2.1

Dienstverlening 22536 KK
en beleid

Verlenging contract monitor Eind 2014 gunden de tien
jeugd/wmo initi8.
gemeenten in regio Rivierenland
de opdracht voor een regio- en
gemeentemonitor Wmo en Jeugd
aan INITI8. Dit tweejarig contract
liep tot 1 januari 2017 met
een optie voor tweemaal een
verlenging van telkens een jaar.
Gemeenten verlengen hun
contract gemeentemonitor Wmo
en Jeugd met INITI8 tot 1-1-2019:
de maximale verlengingsperiode.

Het contract inzake de
gemeentemonitor Wmo en Jeugd
met INITI8 te verlengen tot 1-12019 (de maximale verlengingsperiode).

akkoord

–

2.2

Dienstverlening 22289 HV
en beleid

Uitspraak hoger beroep
De Afdeling bestuursrechtspraak
Weiweg 7a Varik en vervolg. van de Raad van State heeft het
hoger beroep van appellante
ongegrond verklaard en de
aangevallen uitspraak van de
rechtbank bevestigd. Naar het
oordeel van de Afdeling heeft de
rechtbank terecht geconcludeerd
dat het college zich op het
standpunt heeft kunnen stellen dat
appelante ten tijde van het
handhavingsbesluit van 16 juli
2015, in strijd met het
bestemmingsplan, het
bedrijfspand bewoonde.

1. Kennis te nemen van de
uitspraak op het hoger beroep.

1. vka

1

2. Het handhavingstraject op te
pakken: onaangekondigd in de
vroege ochtenduren of avonduren
controleren op de naleving van de
last onder dwangsom van 16 juli
2015 op het perceel Weiweg 7a te
Varik.

2. akkoord

3. De verzoeker om handhaving in
kennis te stellen van de uitspraak
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en
het voorgenomen vervolgtraject.

3. akkoord

Maatwerkovereenkomst
Wmo-begeleiding en
Jeugdzorg.

1. In te stemmen met de conceptmaatwerkovereenkomst voor het
verlenen van zorg door een
aanbieder waarmee geen
raamovereenkomst is gesloten.

1. akkoord

2. Conform de procedure voor het
ondertekenen van raam-

2. akkoord

2.3

Dienstverlening 22148 KK
en beleid

Neerijnen heeft via Regio
Rivierenland raamovereenkomsten gesloten met een groot
aantal zorgaanbieders voor de
levering van zorg in het kader van
de Wmo 2015 en de Jeugdwet
aan haar inwoners. In incidentele
gevallen worden inwoners echter

1

2.4

Dienstverlening
en beleid

KK

AB Werkzaak

verwezen naar een zorgaanbieder
waarmee geen raamovereenkomst is gesloten. Om in deze
gevallen toch zorg te kunnen
verlenen en betaling rechtmatig te
kunnen laten plaatsvinden, dient
voor deze gevallen een
maatwerkovereenkomst tussen de
gemeente Neerijnen en de
betreffende zorgaanbieder te
worden gesloten.

overeenkomsten de burgemeester
van Neerijnen te machtigen ook
maatwerkovereenkomsten te
ondertekenen.

Advisering AB Werkzaak

Kennis nemen van het advies

vka

–

