Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 9 oktober 2018 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Nr.

0 = Algemeen/BMO

Aanwezig:
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

(TK)
(RV
(JA)
(JV)

Afwezig:
Burgemeester H.H. de Vries

(BUR)

Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

0.1

Secretaris

–

–

0.2

Secretaris

–

–

1 = Bedrijfsvoering
2 = Dienstverlening en Beleid
3 = Bureau/IVR
7 = Geheime stukken

Samenvatting

Burgerparticipatie
1 = Informeren
2 = Raadplegen
3 = Adviseren
4 = Coproduceren
5 = Zelf beslissen

Advies

Besluit

BP

B&W besluitenlijst 2 oktober Voorstel tot vaststellen
2018
besluitenlijst voorgaande week.

Vaststellen besluitenlijst.

Vastgesteld

–

Uitnodigingen:

Bespreken wie gebruik maakt van
welke uitnodiging.

Diverse uitnodigingen.

–

– Dag van de lokale democratie 16 nov. Amersfoort

– vka

– Congres ‘nieuwe perspectieven in crisismanagement’
22 nov. Zeist

– vka

– Samen Sterker: Waterschap Rivierenland 11 okt.
Tiel

– vka

– Afscheidsreceptie Rob
Geerts 20 okt. Den Bosch

– vka

2.1

Dienstverlening 23811 TK
en Beleid

Informatienota AB Avri 18
oktober

Informatienota AB Avri 18 oktober

Kennis nemen van de agenda en
de ambtelijke adviezen m.b.t. de
informatienota AB Avri 18 oktober

Vka

2.2

Dienstverlening 23705 BUR
en Beleid

Aanwijzen toezichthouder
rechtmatigheid Wmo en
Jeugdwet

Vanaf 1 januari 2015 zijn
gemeenten verantwoordelijk voor
een rechtmatige uitvoering van de
Wmo 2015 en sinds 24 augustus

De medewerkers van de Sociale
Akkoord
Recherche van de afdeling
Contractgestuurde Dienstverlening,
onderdeel Sociale Recherche, van

–

–

2016 voor rechtmatige uitvoering
van de Jeugdwet. Daarmee
zijn de gemeenten ook
verantwoordelijk voor een
adequate afhandeling binnen hun
gemeentevan meldingen van
fraude en/of onregelmatigheden.

Regio Rivierenland aan te wijzen
als toezichthouders, die namens de
gemeente Neerijnen belast zijn met
het toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens de Wet
maatschappelijke ondersteuning
2015 en de Jeugdwet.

Op dit moment zijn er signalen dat
bepalingen in de Wmo/Jeugdwet
en de raamovereenkomsten, die
gesloten zijn met een of meerdere
aanbieders van zorg, niet altijd
worden nageleefd. Dit voorstel
wijst medewerkers van de Sociale
Recherche aan als toezichthouder op de naleving de
Wmo/Jeugdwet.
2.3

Dienstverlening 24253 BUR
en Beleid

Verzoek bijdrage voor
organiseren korenfestival in
sporthal in samenwerking
met koor Bekaant goed

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. De
voetbalvereniging uit Haaften wil
met het koor Bekaant Goed een
liederenkooravond organiseren.
Door deze samenwerking willen zij
een bijdrage leveren aan het
creeren van nieuwe ontmoetingen
tussen de dorpen. De
initiatiefnemers ontvangen een
bijdrage uit het leefbaarheidsfonds.

In te stemmen met een bijdrage
van € 3.210- uit het
leefbaarheidsfonds voor het
organiseren van een
liederenkooravond.

Akkoord

1

2.4

Dienstverlening 24229 BUR
en Beleid

Verzoek bijdrage voor het
realiseren van een aantal
voorzieningen in Tuil voor

Vanuit het leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die
de kwaliteit van wonen en leven

In te stemmen met een bijdrage
van € 9.075,- uit het
leefbaarheidsfonds voor het

Akkoord

1

ontmoeten.

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, de
werkgroep cultuurhistorie en
streekgeschiedenis uit Tuil wil een
centraal ontmoetingspunt
organiseren in het dorp.
De initiatiefnemers ontvangen een
bijdrage uit het leefbaarheidsfonds.

organiseren van centraal
ontmoetingspunt door het plaatsen
van banken, dorpspomp en
informatiebord.

2.5

Dienstverlening 24160 BUR
en Beleid

Verzoek bijdrage voor
natuurbelevingsproject
Heesseltse Uiterwaarden
t.b.v. leerlingen
basisonderwijs

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. De initiatiefnemers,
IVN gidsen willen met de aanschaf
van een struinkar en struintassen
een natuurbelevingsproject
ontwikkelen in de Heesselse
Uiterwaarden. De initiatiefnemers
ontvangen een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds.

In te stemmen met een bijdrage
van € 3.950,- uit het
leefbaarheidsfonds voor de
aankoop van een struinkar en
struintassen voor een
natuurbelevingsproject.

Akkoord

2.6

Dienstverlening 17594 BUR
en Beleid

Informatienota PHS

Informatienota PHS

Instemmen met de informatienota
‘Stand van zaken PHS september
2018’

Vka.
–
Informatienota vanuit college (en
niet uit naam van ambtenaar) aan
raad sturen

2.7

Dienstverlening 22445 BUR
en Beleid

Halfjaarrapportage
jongerenwerk

Halfjaarrapportage inzet
jongerenwerk in Neerijnen

Kennis nemen van de halfjaarrapportage inzet jongerenwerk in
Neerijnen

Vka.

2.8

Dienstverlening --

Interne nota

Interne nota

Kennis nemen van de agenda en

Vka.

TK

1

–

en Beleid

Portefeuillehoudersoverleg
Wonen

Portefeuillehoudersoverleg Wonen
en Portefeuillehoudersoverleg
basismobiliteit/leerlingenvervoer
d.d. 9 oktober 2018

de ambtelijke adviezen m.b.t.
Portefeuillehoudersoverleg Wonen
en Portefeuillehoudersoverleg
basismobiliteit/leerlingenvervoer

Aandachtspunt bij
leerlingenvervoer is afstemming
tussen beheerbureau en
gemeente.

