LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL

Status

13 oktober 2020

Definitief

Openbaar

Ja

Voorzitter

V.M. van Neerbos

Aanwezig

Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos;Gemeentesecretaris P.G. (Perry)
Arissen;Wethouder A.P.M. (Bert) van Swam;Wethouder A.H.M. (Ton) de Vree;Wethouder
J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp;Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Afwezig

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

Regionale zaken, week 42, 13 oktober 2020
Z.046045 - D.146868
n.v.t.
Team KCC

Advies

Het college neemt kennis en stemt in met de ambtelijke annotaties voor het:
AB regio Rivierenland 14 oktober 2020
AB AVRI 15 oktober 2020, tevens stemt het college in met de concept brief aan PS
inzake Nazorgfonds stortplaatsen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team
Toelichting

Besluit

Rondvraag week 42, 13 oktober 2020
Z.046045 - D.146865
n.v.t.
Team KCC
Kerkenvisie.
Door Spectrum is aangeboden een kerkenvisie op te stellen, waarvoor een
subsidie van € 25.000 kan worden verkregen uit (rijks)middelen. Het college
betrekt daarbij dat ook de vastgoedcommissies van de kerken hiervoor
belangstelling hebben. Het college spreekt de wens uit om de kerkenvisie op te
laten stellen. De gemeentelijke inbreng daarbij te beperken tot het aanvragen van
de subsidie en de visie op te laten stellen door Spectrum i.s.m. de
vastgoedcommissies.

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team
Advies

Beloningen verbetering leefbaarheid en samenredzaamheid
Z.046186 - D.145348
A.P.M. van Swam
Team MO
1. Aan de volgende 2 initiatieven een eenmalige beloning van maximaal € 750 toe
te kennen voor het verbeteren van de leefbaarheid:
- Stichting Jeugdwerk Maasbommel voor het inrichten van haar terrein als
ijsbaan onder de voorwaarde dat zij de activiteit uiterlijk 1 april 2022 organiseert
- Maarten van Eldijk voor de 1e Dorpsquiz in Boven-Leeuwen onder de
voorwaarde dat een eventueel positief saldo teruggestort wordt als het geen
passende bestemming krijgt
2. Het volgende initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid gemotiveerd
niet te belonen:
- programma bij de lokale voetbalverenigingen (o.a. walking football)
3. De volgende initiatieven voor het verbeteren van de samenredzaamheid
gemotiveerd niet te belonen:
- fysieke lessen voor ouderen (o.a. gebruik telefoons)
- participatie van kwetsbare jongeren (gezamenlijke sportieve activiteiten)
4. De aanvraag 'Groen! Samen Gaan We Het Doen' van Dorpsplatform SLAG
gemotiveerd af te wijzen en in het gemeentelijk groenbeleid een toetsingskader
op te stellen voor
burgerparticipatie en burgerinitiatieven.
5. De 2 beloningen digitaal en dus Coronaproof te laten uitreiken door wethouder
Van Swam
6. De aanvraagmogelijkheid vanaf 2021 te vereenvoudigen door een aanpassing
van het aanvraagformulier
7. Persbericht te laten uitgaan

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

Deelname werkgeversvereniging Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Z.046444 - D.146088
V.M. van Neerbos
Team JZ

Advies

1. De raad voor te stellen vast te stellen dat de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
(VRGZ) deelneemt aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende
Veiligheidsregio’s (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio’s
onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over
arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s (uitgezonderd
medewerkers in de sector ambulancezorg, zij hebben een branche-cao).
2. De raad voor te stellen in te stemmen met bijgaande conceptbrief aan het
bestuur van de VRGZ.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.

Inzameling luiers en incontinentiemateriaal vanaf 2021
Z.046268 - D.145586

Portefeuillehouder
Team

A.H.M. de Vree
Team WM

Advies

Besluit
Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

1. Een keuze te maken uit:
a. verlenging met een jaar van de tijdelijke maatregel van
gescheiden inzameling van babyluiers en
incontinentiemateriaal tot 2022 OF
b. stoppen met de gescheiden inzameling van babyluiers
en incontinentiemateriaal vanaf 2021.
2. Indien wordt gekozen voor beslispunt 1.a in principe (=nog niet
bindend!) in te stemmen met de gescheiden inzameling van
babyluiers en incontinentiemateriaal vanaf 2022 via de Avri en
duurzame/circulaire verwerking via de ARN, er vanuit gaande dat de
daadwerkelijke kosten maximaal tussen de € 6 - € 10 per huishouden
per jaar bedragen. Een definitief raadsvoorstel over dit pluspakket
met exacte bedragen volgt in 2021.
Akkoord (Gewijzigd besloten)
Het college overweegt dat de gewenste duurzame verwerking van onderhavige
materialen op dit moment niet mogelijk is. De ARN ziet mogelijkheden deze
duurzaam te gaan verwerken, maar zal niet eerder dan het derde kwartaal 2021
daarin kunnen voorzien. De AVRI onderzoekt de mogelijkheden daar dan bij aan
te sluiten.
Voorts overweegt het college dat de huidige kosten van de afzonderlijke
verwerking van de materialen een te grote financiële belasting legt op alle
inwoners, en niet alleen voor de groep waarvoor de inzameling plaatsvindt.
Om die reden besluit het college de inzameling van genoemde materialen, in
afwachting van nadere duurzame verwerking, uit te voeren via de bestaande
inzameling van restafval.
Om personen met een medische (aan te tonen) noodzaak voor het gebruik van
incontinentiemateriaal financieel tegemoet te komen besluit het college aan hen
een vergoeding te verstrekken. Bij de uitwerking van de maatregelen aansluiting
te zoeken bij de huidige methodiek van de gemeente Tiel, West Betuwe en
Zaltbommel. De wijziging van kracht te laten worden per 1 januari 2021.
Dit ter besluitvorming aan de raad voorleggen.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 6 oktober 2020, nr. 41/20
Z.046045 - D.146415
n.v.t.
Team KCC

Advies
Besluit
Toelichting besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

