Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 8 mei 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 1 mei
2018

Voorstel tot vaststellen
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Agenda=Besluitenlijst.
Vastgesteld

–

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Diverse uitnodigingen.

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

–

– Atelier Energiestrategie
15/5, 24/5, 12/6

– vka

– Nationale Kersenparty 22
jun. Culemborg

– burgemeester De Vries met 2
personen en wethouder
Andriesse

– Diner Wittenberg 3 okt.
Haaften
– Gelderland Academie 16
mei Zaltbommel
– Aandeel in de Betuwe
Rabobank 7 juni

– Haringparty Bouwsocieteit
Rivierenland 20 juni
Waardenburg

– burgemeester De Vries en
wethouder Krook
– vka
– burgemeester en wethouder
Verwoert afhankelijk van tijdstip
ivm raadsvergadering
– college niet aanwezig, ook
geen financiële bijdrage leveren

0.3

Secretaris

–

–

Vakantieplanning zomer

Vakantieplanning

Invullen wie wanneer op vakantie
gaat.

ingevuld

–

0.4

–

–

–

Programma Regiomiddag
15 mei 2018

Progamma Regiomiddag

Invullen wie naar welke
vergadering gaat.

besproken

–

1.1

Bedrijfsvoering

23867 –

Verlenen mandaat aan
BWB

Mandaat en volmacht te verlenen
aan de strategisch managers en
de teammanagers van de
Bedrijfsvoeringsorganisatie WestBetuwe tot het aangaan,
verlengen, wijzigen, opzeggen,
beëindigen van overeenkomsten
voor aan en/of door de gemeente
te leveren goederen of diensten
en het verrichten van de daarvoor
benodigde rechtshandelingen ter
uitvoering van het
harmonisatieprogramma.

Verlenen van mandaat en volmacht akkoord
aan de strategisch managers en de
teammanagers van de
Bedrijfsvoeringsorganisatie WestBetuwe tot het aangaan, verlengen,
wijzigen, opzeggen, beëindigen van
overeenkomsten voor aan en/of
door de gemeente te leveren
goederen of diensten en het
verrichten van de daarvoor
benodigde rechtshandelingen ter
uitvoering van het
harmonisatieprogramma.

1

1.2

Bedrijfsvoering

23822 TK

Jaarstukken Avri en
begroting 2019 Avri

Het college heeft kennis genomen
van de jaarstukken 2017 en
begroting 2019 van de AVRI en
biedt de raad een voorstel aan om
géén zienswijzen in te dienen ten
aanzien van de jaarstukken maar
wel een zienswijze in te dienen
ten aanzien van de begroting
2019 met betrekking tot de
ontwikkeling van de tarieven
Afvalstoffenheffing.

1. Het raadsvoorstel en de concept- 1. akkoord
brief aan de AVRI ten aanzien van
de Jaarstukken 2017 en de
begroting 2019 vast te stellen.

1

1.3

Bedrijfsvoering

23833 KK

Zienswijze op jaarrekening
2017 en begroting 2019
Werkzaak

Het college heeft kennis genomen
van de jaarstukken 2017 en de
begroting 2019 inclusief
meerjarenraming 2020-2022 van
Werkzaak Rivierenland. Het
college heeft ingestemd met een
raadsvoorstel voor het indienen

2. De raad voor te stellen géén
2. akkoord
zienswijze in te dienen ten aanzien
van de jaarstukken maar wel ten
aanzien van de begroting 2019 met
betrekking tot de ontwikkeling van
de tarieven.
3. Kennis te nemen van de
jaarstukken 2017 en de begroting
2019.

3. akkoord

1. Kennis te nemen van de
jaarstukken 217 Werkzaak.

1. akkoord

2. Kennis te nemen van de
begroting 2019 met meerjarenraming 2020-2022 van
Werkzaak Rivierenland.

2. akkoord

–

van enkele zienswijzen ten
aanzien van de stukken.

1.4

Bedrijfsvoering

–

JA

Jaarstukken 2017 en
begroting 2019
Belastingsamenwerking
Rivierenland BSR

Het college heeft kennis genomen
van de jaarstukken 2017 en de
begroting 2019 van de
Belastingsamenwerking
Rivierenland en stelt de
gemeenteraad voor om geen
zienswijze in te dienen ten
aanzien van beide stukken.

3. In te stemmen met bijgevoegd
Raadsvoorstel tot het indienen van
zienswijzen.

3. akkoord

4. De bijgevoegde concept-brief
aan Werkzaak ter vaststelling voor
te leggen aan de Raad.

4. akkoord

1. Kennis te nemen van de
1. akkoord
jaarstukken 2017 en begroting
2019 van de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR).
2. De raad voor te stellen in te
stemmen met de jaarstukken 2017
en de begroting 2019 van de
Belastingsamenwerking
Rivierenland (BSR).

1

2. akkoord

3. De raad voor te stellen met de
3. akkoord
concept brief aan de BSR
aangaande de ingediende stukken.
1.5

Bedrijfsvoering

29688 RV

2.1

Dienstverlening 23438 KK
en Beleid

Wijziging verordening
starterslening

Als gevolg van wijzigingen in wet
en regelgeving is het
aanvraagproces voor een
starterslening door het
Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting (Svn) gewijzigd.
Hierdoor moet ook de verordening
starterslening gewijzigd worden.

De raad voor te stellen de
“Verordening Starterslening
gemeente Neerijnen 2018” vast te
stellen.

akkoord

-

Harmonisering verordening
leerlingenvervoer

In het kader van de gemeentelijke
herindeling van de gemeenten
Geldermalsen, Lingewaal en
Neerijnen tot de nieuwe gemeente
West Betuwe worden in de loop
van 2018 diverse beleidsterreinen
geharmoniseerd. Een van die
beleidsstukken is de verordening
Leerlingenvervoer. Omdat de

1. In te stemmen met het conceptraadvoorstel en -besluit.

1. akkoord

–

2. Het raadsvoorstel via het
presidium voor te leggen aan de
raad.

2. akkoord

uitvoering van de regeling per
schooljaar plaatsvindt, is
voorgesteld om de verordening
Leerlingenvervoer van de drie
gemeenten al met ingang van het
het schooljaar 2018-2019 te
harmoniseren. Dit is dus nog
voordat de gemeentelijke
herindeling een feit is.
2.2

Dienstverlening 23824 KK
en Beleid

Verzoek leefbaarheidsfonds Vanuit het leefbaarheidsfonds
organiseren dorpskwis
worden ideeën ondersteund die
de kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/ of
een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren. De initiatiefnemers,
een werkgroep namens het
Dorpshuis Varik en Heesselt willen
een dorpskwis organiseren om
tijdens een interactieve dag jong
en oud met elkaar samen te
brengen.
De initiatiefnemers ontvangen een
bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds.

In te stemmen met een bijdrage
van € 1.000- uit het leefbaarheidsfonds voor het organiseren
van een dorpskwis.

akkoord

1

2.3

Dienstverlening 23410 TK
en Beleid

Principeverzoek Heerkensdreef 3 Haaften

De gemeente werkt niet mee aan
een procedure die het mogelijk
maakt om een zonnepark aan de
Heerkensdreef aan te leggen van
ca. 20Ha.

Indien er een verzoek komt op het
bestemmingsplan voor
Heerkensdreef 3 te Haaften te
herzien zodat hier een zonnepark
aangelegd kan worden van 20Ha
hieraan, op dit moment, niet
meewerken.

akkoord

1

2.4

Dienstverlening 23725 TK
en Beleid

Principeverzoek Zandstraat Het college is bereid mee te
54a Waardenburg
werken om de agrarische
bestemming van Zandweg 54a te
Waardenburg om te zetten naar

1. Indien er een verzoek komt voor
het wijzigen van het
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen, Veegplan 2017 voor het

1. akkoord

1

wonen indien voldaan kan worden
aan de uitgangspunten van het
bestemmingsplan Buitengebied
Neerijnen, Veegplan 2017 artikel
3.7.7..

omzetten van de agrarische
bestemming naar wonen voor de
het bedrijf hieraan meewerken
indien voldaan kan worden aan de
uitgangspunten van de
wijzigingsbevoegdheid (artikel
3.7.7.).
2. Op grond van artikel 3.7.7. lid g
toestaan dat de loods van 280m2
gehandhaafd blijft.

2. akkoord

2.5

Dienstverlening 23771 KK
en Beleid

Verzoek bijdrage nieuwe
keuken buurtvereniging ‘t
Geerke

Vanuit het leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die
de kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/ of
een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren. Het bestuur van het
buurthuis ‘t Geerke wil een nieuwe
keuken plaatsen. Er vinden steeds
meer activiteiten plaats in het
buurthuis georganiseerd door de
werkgroep leefbaarheid Heesselt.
De initiatiefnemers ontvangen een
bijdrage uit het leefbaarheidsfonds.

In te stemmen met een bijdrage
van € 1.750,- uit het
leefbaarheidsfonds voor het
plaatsen van een nieuwe keuken.

akkoord

1

2.6

Dienstverlening 23738 BUR
en Beleid

Jaarstukken 2017 ODR en
programmabegroting 2019
ODR

De omgevingsdienst Rivierenland
(ODR) heeft de jaarrekening 2017
en de programmabegroting 2019
aan de raad toegezonden. De
raad heeft gelegenheid tot het
indienen van zienswijzen op deze
stukken. In dit advies wordt hier
een voorstel voor gedaan.

1. De raad voor te stellen in te
stemmen met de jaarstukken 2017
ODR.

1. akkoord

–

2. De raad voor te stellen kennis te 2. akkoord
nemen van de programmabegroting 2019 ODR.
3. De raad voor te stellen geen
zienswijze in te dienen op de
jaarstukken 2017 ODR en

3. akkoord

programmabegroting 2019 ODR.
2.7

Dienstverlening 21385 KK
en Beleid

Tariefverhoging Hulp bij
huishouden

Het college van Neerijnen heeft
1. De tarieven voor uitvoering van
Hulp bij het Huishouden als volgt
ingestemd met een
tariefverhoging voor uitvoering van vast te stellen:
Hulp bij het Huishouden. De
tarieven hiervan bleken niet reëel
te zijn.
Dit voorstel tot tariefsverhoging is
het resultaat van een onderzoek
en komt tegemoet aan de signalen
van de zorgaanbieders dat de
geboden tarieven niet reëel zijn.

2.8

Dienstverlening 23775 KK
en Beleid

Zienswijzen
conceptjaarstukken 2017,
begrotingswijziging 2018
Veilig Thuis
programmabegroting 2019
GGD Gelderland Zuid

2. De tariefwijziging met
terugwerkende kracht in te laten
gaan op 1 januari 2018.

1. akkoord

1

2. akkoord

3. Na totstandkoming van de CAO 3. akkoord
2018-2020 te beoordelen of deze
aanleiding geeft tot aanpassing van
de dan geldende tarieven.

Op 30 maart 2018 heeft de GGD 1. In te stemmen met het
Gelderland Zuid de concept
raadsvoorstel en zienswijzen.
jaarstukken 2017, een concept
begrotingswijziging 2018 Veilig
Thuis en de concept
programmabegroting 2019
verstuurd aan de raad. De GGD
stelt de raad in staat om een
zienswijze in te dienen over deze
stukken. Het AB van de GGD
gebruikt de zienswijzen bij de
vaststelling van de jaarrekening
en de begroting. Het college heeft
ingestemd met het raadsvoorstel
en bijbehorende zienswijzen.

Voorstel Neerijnen:
–
1. in zienswijze benoemen:
- risico's benadrukken m.n. de
onzekerheden rond aantallen
casussen Veilig Thuis die, bij
onvoldoende financiële middelen,
wederom kunnen leiden tot
verscherpt toezicht.
- vormgeven financiële
werkgroep die onderzoek doet
naar productiestijging en de
financiële kaders van Veilig Thuis.
2. Eventueel zienswijze
aanpassen aan tekst van
Tiel/Nijmegen (waar wijken wij
af).
3. De aangepaste zienswijze
aanleveren bij griffie ter
agendering van Presidium 17 mei
a.s.

4. Zienswijze agenderen voor
gezamenlijk college West Betuwe
van 15 mei a.s.
2.9

Dienstverlening 22292 TK
en Beleid

BW advies subsidie

De gemeente stelt extra middelen
beschikbaar voor herstelwerkzaamheden aan de kerk in Varik
aan de Kerkstraat 16.

1. Het subsidiebedrag voor 2017
van € 2.000,00 verhogen met
€ 2.000,00 uit de provinciale
middelen.

1. akkoord

1

2. Voor 2018 een extra subsidie
2. akkoord
beschikbaar stellen van € 2.000,00
en deze verhogen met € 2.000,00
uit de provinciale middelen.
3. Geen aanvullende, derde
bijdrage toekennen voor deze
werkzaamheden.
2.10 Dienstverlening 23731 TK
en Beleid

Aansluiting Neerijnense
Tiel en Neerijnen dragen
percelen op Tiels rioolstelsel gezamenlijk zorg voor het
verwerken van huishoudelijk
afvalwater.
De gemeenten Tiel en Neerijnen
hebben het voornemen om
diverse percelen langs de
Ophemertsestraat aan te sluiten
op het drukrioolstelsel van
gemeente Tiel. Gezamenlijk
hebben rioolmedewerkers van Tiel
en Avri (namens gemeente
Neerijnen) een
optimalisatiestudie van het
rioolstelsel in Tiel gedaan zodat de
percelen binnen de
gemeentegrens van Neerijnen
hierop aan kunnen sluiten. Met de
ondertekening van de
beheersovereenkomst worden de
rechten en plichten tussen de
gemeenten Tiel en
Neerijnen bekrachtigd.

3. akkoord

1. Het afvalwater van een aantal
1. akkoord
percelen binnen de gemeentegrens
van Neerijnen aan de
Ophemertsestraat via het Tielse
rioolstelsel te transporteren.
2. De gemeente Tiel hiervoor een
bijdrage van nul euro te
verstrekken.

2. akkoord

3. De overeenkomst tussen beide
3. akkoord
gemeenten met als inhoud de
bovenstaande punten in 2-voud te
ondertekenen. Waarbij 1 exemplaar
aan de gemeente Tiel dient te
worden verzonden.

–

2.11 Dienstverlening 21981 TK
en Beleid

2.12 Dienstverlening 23125 TK
en Beleid

Afwijken Inkoop- en
aanbestedingsbeleid
2018-2021

Ontwerpbestemmingsplan
Vijfhuizen Opijnen

Op 15 december 2017 heeft de
Provincie Gelderland het besluit
voor het verlenen van subsidie
voor het project Landschap
gemeente Neerijnen 2017-2021
bekend gemaakt. Op grond van
de Regels Ruimte voor Gelderland
2016 is een éénmalige subsidie
toegekend van maximaal €
199.426,-. Voor het realiseren van
het deel van het project dat in
2018 uitgevoerd kan worden
heeft Stichting Landschapsbeheer
Gelderland (SLG) op verzoek van
de gemeente Neerijnen
een aanbieding gedaan. Gezien
de ondersteuning die SLG in het
kader van de subsidieaanvraag
aan de gemeente heeft geleverd
en de betrokkenheid van SLG bij
het programma Levend
Landschap is het gewenst dat
SLG de projectvoorstellen voor
2018 uitvoert. De aanbieding van
SLG overstijgt de grens voor het
enkelvoudig onderhands aanbesteden. Voor opdrachtverstrekking
voor deze projectvoorstellen aan
SLG is daarom goedkeuring voor
het afwijken van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid 2018-2021
van het college nodig.

1. Akkoord te gaan met opdracht1. akkoord
verstrekking aan Stichting
Landschapsbeheer Gelderland
voor € 124.263,00 (vrijgesteld van
btw) voor de projectvoorstellen
2018 conform de ‘Aanbieding
uitvoeringsprojecten Neerijnen’ van
18 januari 2018.

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten het
ontwerpbestemmingsplan
Vijfhuizen te Opijnen, ter inzage te
leggen conform artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening en artikel
3:12 Algemene wet bestuursrecht.

1. Het bijgevoegde ontwerp van het 1. akkoord
wijzigingsplan ‘Ontwerp
bestemmingsplan Vijfhuizen te
Opijnen’ in overeenstemming met
artikel 3.8 Wro en artikel 3:12 Awb
voor iedereen ter inzage te leggen,
op het moment dat de leges zijn
betaald.

2. Voor deze opdrachtverstrekking
akkoord te gaan met het afwijken
van het
inkoop- en aanbestedingsbeleid
2018-2021.

1 2

2. akkoord

2

2.13 Dienstverlening 23071 TK
en Beleid

Principeverzoek
Waardenburg 2e fase

Onder voorbehoud medewerking
verlenen aan de realisatie van 49
woningen achter de Coop aan de
Steenweg te Waardenburg.

2. De bijgevoegde
planschadeverhaalsovereenkomst
v.w.b. Zandstraat/Waaldijk ong.
(Vijfhuizen, bouwkavel 8) te
ondertekenen.

2. akkoord

1. Onder voorbehoud en onder
voorwaarden medewerking
verlenen aan de ontwikkeling van
49 woningen aan de Steenweg in
Waardenburg achter de Coop
Supermarkt waarvan 36% in het
sociale huur-, of koopsegment.

1. akkoord, wethouder Kool heeft 1
mandaat om differentiatie in
woningbouw aan te passen aan
woningbehoefte in gemeente
Neerijnen/Waardenburg zoals uit
onderzoek is gebleken.

2. Niet akkoord te gaan met het
2. akkoord
verzoek 20 zorgwoningen bovenop
deze 49 woningen te ontwikkelen.
3. Akkoord te gaan met het
verhogen van de sociale koopprijs
van 170.000 euro naar tenminste
186.000 euro voor 24% van de
woningen mits er een aantoonbare
verbetering van de woning is t.a.v.
van een woning van 170.000 euro.
Voor 12% van de woningen blijft
echter de sociale koopprijs van
170.000 gehanteerd.

3. akkoord, zie ook beslispunt 1.

4. De Vergt, de toegangsweg vanaf 4. eisen stellen aan ontsluiting
de Steenweg moet openbaar
ivm onoverzichtelijkheid en
worden.
onveiligheid.
5. Mogelijkheden gasloos bouwen
verkennen.
2.14 Dienstverlening 23071
en Beleid

Voorontwerpbestemmingsplan Kern Tuil, herziening
Haarstraat 8

Het voorontwerp
bestemmingsplan Kern Tuil,
herziening Haarstraat 8 wordt in
procedure gebracht waarbij de
bouw van een markante robuuste

5. verplichting opleggen tot
gasloos bouwen.

Het voorontwerp bestemmingsplan, akkoord
Kern Tuil, herziening Haarstraat 8”,
in procedure brengen nadat de
initiatiefnemer, het plan aangepast
heeft en de anterieure

2

2.15 Dienstverlening 22016 TK
en Beleid

Intentieovereenkomst
Molenblok/Slingerbos dijkversterking met
Waterschap Rivierenland

woning mogelijk wordt.

overeenkomst en de
planschadeverhaalovereenkomst,
zoals bij dit advies zijn gevoegd,
ondertekend heeft en de
plankosten betaald zijn.

Gemeente sluit met Waterschap
intentieovereenkomst voor
onderzoek naar mogelijkheden
combinatie dijkversterking en
gebiedsontwikkeling.

De intentieovereenkomst
ondertekenen.

Akkoord

–

