Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 6 november 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
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 30
oktober 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

–

–

–

– Presentatie De Wolden en
Bidbook West Betuwe 28
nov. Haaften

– burgemeester, secretaris en
wethouder Kool

– Bestuurlijk coördinatieoverleg VTH-Wabo 30 nov.
Arnhem

– wethouder Kool

– Manifestatie Gelderse
prijs voor ruimtelijke
kwaliteit 2018 met prijsuitreiking 22 nov. Zutphen

– vka

– Symposium All Inclusive 4
dec. Lent

– vka

Programma Regiomiddag
13 november

Programma Regiomiddag 13
november.

Kennis nemen van het programma
van de Regiomiddag op 13
november en aangeven wie naar
welke vergadering gaat.

Burgemeester De Vries is om
13.00 uur aanwezig bij Lobby en
Branding.
Wethouder Kool is de gehele
middag aanwezig

–

1.1

Bedrijfsvoering

24210 RV

Najaarsnota 2018

De najaarsnota bevat de
beleidsmatige verantwoording
2018 en een financiële prognose
en bijstelling van de begroting.
Hoewel het jaar 2018 nog niet
volledig is afgerond, is toch de
beleidsmatige verantwoording al
zoveel mogelijk opgesteld, zodat
deze nog in de Neerijnse raad
behandeld kan worden.

1. De najaarsnota 2018 ter
vaststelling aan de raad aan te
bieden.

1. Akkoord

2. De raad voor te stellen de activa
met een boekwaarde kleiner dan
€ 10.000 versneld af te schrijven.

2. Akkoord

Stukken vergadering Algemeen
Bestuur Regio Rivierenland 14
november 2018.

Kennis nemen van de agenda en
stukken voor de vergadering van
het Algemeen Bestuur van de
Regio Rivierenland 14 november
2018.

–

3. De raad voor te stellen de
3. Akkoord
mutaties in de reserves zoals
beschreven in de najaarsnota én
De voorgestelde mutaties hebben de begrotingswijziging, vast te
een saldo van € 284.000 negatief, stellen.
waardoor de begroting een
positief saldo van €16.109 laat
4. De 8e begrotingswijziging
4. Akkoord
zien.
inclusief mutaties in de reserves ter
vaststelling aan de raad aan te
DE BEDRAGEN AANPASSEN
bieden.
NAV ERRATUM DD. 5/11/2018
5. De raad voor te stellen de 7
5. Akkoord
bestemmingsreserves zoals
genoemd in hoofdstuk 4.4 van de
najaarsnota voorafgaand aan het
opstellen van de jaarstukken op te
heffen en het resterend saldo toe te
voegen aan de algemene reserve.
1.2

Bedrijfsvoering

23687 BUR

2.1

Dienstverlening 22667 TK
en Beleid

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerp bestemmingsplan
Het Nieuwe Achterom 1 Est ‘Kern Est, herziening Het nieuwe
Achterom 1’, voor het aanpassen
van de bestemmingsvlakken en
het uitbreiden van de bouwmogelijkheden wordt gewijzigd ter
inzage gelegd.

Het gewijzigde ontwerp
Akkoord
bestemmingsplan, ‘Kern Est,
herziening Het nieuwe Achterom 1’,
ter inzage leggen.

2

2.2

Dienstverlening 22649 TK

Ontwerpbestemmingsplan

Het gewijzigde ontwerp

2

Stukken vergadering
Algemeen Bestuur Regio
Rivierenland 14 november
2018

Het ontwerp bestemmingsplan

Vka

Akkoord

–

en Beleid

Molenstraat 41b Ophemert

‘Buitengebied Neerijnen Veegplan
2017, herziening Molenstraat 41b
Ophemert’ voor het aanpassen
van de bestemmingsvlakken en
het uitbreiden van de bouwmogelijkheden , wordt gewijzigd
ter inzage gelegd.

bestemmingsplan, ‘Buitengebied
Neerijnen Veegplan 2017,
herziening Molenstraat 41b
Ophemert’, ter inzage leggen.

2.3

Dienstverlening 23665 TK
en Beleid

Voorontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 13 Varik

Het voorontwerp bestemmingsplan Kern Varik, herziening
Kerkstraat 13 wordt in procedure
gebracht waarbij de bestemmingen maatschappelijk omgezet
wordt naar gemengd (dienstverlening en wonen).

Het voorontwerp bestemmingsplan, Akkoord
Kern Varik, herziening Kerkstraat
13”, in procedure brengen nadat de
initiatiefnemer de planschadeverhaalovereenkomst, zoals bij dit
advies zijn gevoegd, ondertekend
heeft en de leges betaald zijn.

2

2.4

Dienstverlening –
en Beleid

Zienswijze begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis

De gemeente Neerijnen heeft de
mogelijkheid om een zienswijze in
te dienen over de begrotingswijziging 2018 van Veilig Thuis.
Aanleiding is dat in het AB van 28
juni jl. is aangedrongen op het
verminderen van het aantal
onderzoeken en op een betere
onderbouwing van de gevraagde
budgetten door Veilig Thuis. Zie
hiervoor het raadsvoorstel,- besluit
en zienswijze.

1. In te stemmen met het concept
raadsvoorstel,- besluit en
zienswijze.

1

BUR

2. Het presidium te verzoeken het
voorstel voor te leggen aan de
gemeenteraad op 29 november
2018.

1. Akkoord. College stelt de raad
voor in te stemmen met de
zienswijze voor de
conceptbegrotingswijziging 2018
van Veilig Thuis, waarin wordt
ingestemd met de aangepaste
begrotingswijziging 2018 en
wordt ingestemd met de
structurele doorwerking voor de
begroting 2019.
2. Akkoord

2.5

Dienstverlening 23525 BUR
en Beleid

Advies algemeen bestuur
Veiligheidsregio GelderlandZuid en Districtelijk
Veiligheids Overleg d.d. 8
november 2018

Advies algemeen bestuur
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
en Districtelijk Veiligheids Overleg
d.d. 8 november 2018.

Kennis nemen van het advies
algemeen bestuur Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid en Districtelijk
Veiligheids Overleg d.d. 8
november 2018.

2.6

Dienstverlening
en Beleid

Neerijnense Mark

De gemeenteraad wordt
voorgesteld om het
bestemmingsplan ‘Neerijnense
Mark 1 te Neerijnen’ vast te stellen
zonder exploitatieplan, ten
behoeve van de uitbreiding van
het bestaande bedrijf op dit adres.

1. De gemeenteraad voor te stellen 1. Akkoord
om het bestemmingsplan
‘Neerijnense Mark 1 te Neerijnen’
vast te stellen.

TK

2. De gemeenteraad voorstellen
om hiervoor geen exploitatieplan

Vka

2. Akkoord

–

conform artikel 6.12 lid 2 Wro vast
te stellen.
2.7

2.8

Dienstverlening 24190 TK
en Beleid

Dienstverlening 24094 TK
en Beleid

Voorontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte
glastuinbouw

Heroverweging
verkeersbesluit Oude
Bommelsestraat

Het college stemt in met het
voorontwerp bestemmingsplan
RVR glastuinbouw. Hiermee wordt
tegelijkertijd op vier locaties een
kwaliteitsslag gemaakt voor het
landschap door het verwijderen
van diverse kassen en
bedrijfsbebouwing. In totaal
worden er 10 woningen
gebouwd, waarvan 3 met een
zorgcomponent.

1. In te stemmen met het
1. Akkoord
voorontwerp bestemmingsplan
RVR glastuinbouw imro gecodeerd:
NL.IMRO.0304. Bprvrglastuinbouw1801.

Ten einde sluipverkeer zoveel
mogelijk te weren in de Dreef te
Est tussen Het Nieuwe Achterom
en De Hucht, heeft het college
een verkeersbesluit vastgesteld
voor het afsluiten van de Oude
Bommelsestraat in Ophemert voor
gemotoriseerd verkeer tussen de
Bommelsestraat en Elsevierstraat
en het ter plekke realiseren van
een (brom)fietspad. Tegen dit
verkeersbesluit zijn 13
bezwaarschriften ingediend. Deze
bezwaarschriften zijn op 31
oktober 2018 behandeld door de
Commissie voor bezwaarschriften
Neerijnen.

1. Kennis te nemen van het verslag 1. Vka
en advies van de Commissie voor
bezwaarschriften Neerijnen
aangaande het bestreden
verkeersbesluit.

Wij verzoeken het college om
kennis te nemen van het verslag
en advies van de commissie en
om het voorgenomen besluit te
nemen om – conform het advies
van de commissie – het bestreden
besluit in stand te houden.

2. In te stemmen met het meraanmeldnotitie zoals verwoord in
de milieuparagraaf van bijgaand
voorontwerpbestemmingsplan en
hiermee te besluiten dat er geen
MER opgesteld hoeft te worden.

2. Akkoord

2. Een voorgenomen besluit te
nemen om het bestreden besluit in
stand te houden.

2. Akkoord

3. De gemeenteraad z.s.m. te
informeren over dit voorgenomen
besluit en het gehele dossier van
het verkeersbesluit ter inzage te
geven.

3. Akkoord

4. Het definitieve besluit te nemen 4. Akkoord
op 13 november 2018 na het
consulteren van de gemeenteraad.
5. In te stemmen met de
beantwoording van de inhoudelijke
raadsvragen over het
verkeersbesluit.

5. Akkoord
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