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

Status

20 november 2018

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 S.A.M. (Sander) Bos;Wethouder
A.H.M. (Ton) de Vree;Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Advies

Z.018788 - D.067680
Digitaalhuis West Maas en Waal 2019-2021 en Praathuis 2019
A.P.M. van Swam
Team MO
1. Subsidie toekennen aan Bibliotheek Rivierenland voor de voortzetting van het
Digi-Taalhuis West Maas en Waal 2019-2021 ad € 26. 575,2. Subsidie toekennen aan Bibliotheek Rivierenland voor het Praathuis ad. €
2.350,3. Het niet gedekte gedeelte van de subsidie op het digi-Taalhuis ad. € 1.575,meenemen in de 1e bestuursrapportage 2019

Besluit
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Aangehouden

Z.020554 - D.069741
Raadsinformatienota voortgang KP4
A.P.M. van Swam
Team MO

Advies

De gemeenteraad via een informatienota op de hoogte stellen van de voortgang
van de participatie-activiteiten van de klanten met profiel 4 door de
Werkcoöperatie West Maas en Waal.

Besluit

Het college besluit de informatienota aan de raad aan te bieden, met toevoeging
van de bijlage betreffende de gemeentelijke aantallen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z.018697 - D.070331
Subsidieaanvraag BOR Rivierenland 2019 Humanitas

Portefeuillehouder
Afdeling
Advies

A.P.M. van Swam
Team MO
1. De subsidieaanvraag (Begeleide Omgangsregeling) BOR Rivierenland
2019 van Humanitas af te wijzen.
2. Humanitas te berichten conform bijgevoegde brief.

Besluit
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Advies

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z.006887 - D.070390
Verkoop parkeerterrein
S.A.M. Bos
Team JZ
Accoord te gaan met de overeenkomst tussen de heer G. den Haan en de
gemeente waarbij de gemeente het parkeerterrein naast de cafetaria Het Akkertje
aan de Veldlaan te Beneden-Leeuwen verkoopt voor € 75,- per m² en de heer Den
Haan daarnaast de gemeente € 6.000,- betaalt ter compensatie van gelede
planschade.

Besluit
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Advies

Aangehouden

Z.020776 - D.070423
Subsidiejaarprogramma 2019
A.P.M. van Swam
Team MO
Het college wordt geadviseerd om:
1: Het subsidiejaarprogramma 2019 vast te stellen conform het bijgevoegde
“totaal overzicht budget subsidiejaarprogramma 2019”.
2: De beleidsregel "behoud en bevordering leefbaarheid en samenredzaamheid"
aanvullen met onderdeel 8 "ondersteuning hospice bijna thuis huis Maas en
Waal". Het college maakt hierbij een uitzondering op: “Beleidsregels
Maatschappelijke Ontwikkeling, activiteiten, onderdeel a, stelling: de activiteiten
moeten gericht zijn op de inwoners van gemeente West Maas en Waal”. De
maximale bijdrage is € 3.500,-.
3. De beleidsregel "Cultuur, Cultureel Erfgoed" aanvullen met "Beeld van Oranje
Linten" voor de invulling binnen onze gemeente van het regionale
bevrijdingsfestival "Tour de Waal". De maximale bijdrage is € 2.000,-, waarvan €
750,- wordt ingevuld voor een aanvullend cultureel programma in samenwerking
met minimaal 1 Oranjevereniging.
4. De aanvraag van het Agoratheater om subsidieverhoging afwijzen en het
subsidiebedrag van € 2.581,- handhaven.
5: De aanvraag van kinderpark Alphen toekennen. De reeds meerjarig verstrekte
subsidie met € 300,- verhogen naar € 1.100,-, in verband met uitbreiding van hun
activiteiten.
6: De aanvraag van Damesvereniging "Vrouwen van nu, Alphen" toekennen en
hun meerjarig verstrekte subsidie met € 258,- te verhogen tot € 562, in verband
met uitbreiding van hun activiteiten.
7: De aanvraag van stichting AED Rivierenland voor een verhoging van de subsidie
met € 500,- naar € 2.500,- afwijzen.
8: De aanvraag van toneelvereniging Vios voor subsidieverhoging in verband met
toename activiteiten en het spelen van voorstellingen in verzorgingstehuizen
afwijzen.
9: De aanvragen van de "Oranjevereniging Dreumel" voor € 750,- voor een

bevrijdingsfestival en € 750,- voor overige culturele activiteiten afwijzen (zie ook
punt 3)
10: De aanvraag van "de Dreumelse Oldtimer Tractorclub" afwijzen.
11: De toegekende subsidies dekken uit de budgetten die horen bij de
desbetreffende beleidsregel (zie bijlage). Hiervoor zijn voldoende middelen
beschikbaar.
Besluit
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z.020787 - D.070485
Verlenging samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Afdeling

Team MO

Advies

1. Instemmen met de verlenging van de looptijd van de
Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019 met de
provincie Gelderland voor de periode van één jaar tot en met 31
december 2020
2. Aan de voorzitter van de regio volmacht verlenen, zodat hij namens de
gemeente richting de provincie over de verlenging kan communiceren
en de overeenkomst kan tekenen.

Besluit
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Portefeuillehouder
Afdeling
Advies

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z.014653 - D.070758
Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State - machtiging tot
binnentreden
V.M. van Neerbos
Team JZ
Kennisnemen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State (ABRvS) d.d. 24 oktober 2018.

Besluit

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z.020805 - D.070797
Stijging productie ODR

Portefeuillehouder

S.A.M. Bos

Afdeling

Team WM

Advies

De raad informeren middels voorliggende informatienota..

Besluit
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z.020876 - D.070802
Notitie Reikwijdte en detailniveau Meanderende Maas

Portefeuillehouder

S.A.M. Bos

Afdeling

Team WM

Advies

1. Gelet op de brede maatschappelijke aandacht en de opvattingen van de
gemeenteraad over het verondiepen van waterplassen en de gevolgen
van kwel en wegzijging van het grondwater in onze gemeente een
formele zienswijze indienen, aanvullend op de informele bestuurljke
consultatie..
2. Raad informeren via een raadsinformatienota

Besluit
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Portefeuillehouder
Afdeling
Advies

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z.020897 - D.070859
Benoeming de heer N.J.A. Arts als lid van de Commissie Bezwaarschriften m.i.v. 1
december 2018
V.M. van Neerbos
Team JZ
De heer N.J.A. (Nico) Arts met ingang van 1 december 2018 tot 1 december 2022
benoemen als lid en plaatsvervangend voorzitter van de Commissie
Bezwaarschriften.

Besluit
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Advies

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z.017672 - D.070995
Terugkoppeling evaluatie herinrichting Noordzuidweg aan bewoners
J.E.M. Mol
Team OPR
Akkoord te gaan met bijgaande brief en deze te versturen naar de bewoners van
de Noordzuidweg tussen Van Heemstraweg en Houtsestraat te Boven-Leeuwen.

Besluit
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Advies

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z.018699 - D.071313
Subsidieaanvraag Opvoeden en Opgroeien Rivierenland 2019
A.P.M. van Swam
Team MO
1. De subsidieaanvraag Opvoeden en Opgroeien 2019 van Humanitas af te wijzen.

2. Humanitas te berichten conform bijgevoegde brief.
Besluit
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z.013401 - D.071451
Brug in Veerweg Over de Maas

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Afdeling

Team WM

Advies

1. De risico’s voor de instandhouding van de maatregel voor de
hoogwaterveiligheid “Brug in Veerweg Alphen” niet eenzijdig voor
rekening van de gemeente West Maas en Waal te nemen; het object en
de risico’s van de instandhouding zijn niet proportioneel met aard en
schaal van onze gemeente.
2. Gezien de beschreven risico's de Brug in Veerweg Alphen niet in
eigendom en beheer nemen.
3. Het dagelijks onderhoud van de brug zal voor rekening van de
gemeente West Maas en Waal kunnen komen.

Besluit

Het college besluit conform de adviespunten 1. en 2. Ten aanzien van adviespunt
3 verzoekt het college om nader te presiceren wat de definitie is van dagelijks
onderhoud, waarbij verschil is tussen wegdek en de contructei van de brug.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z.017886 - D.071539
Afwijzen aanvraag AED
A.P.M. van Swam
Team MO

Advies

Afwijzen aanvraag nieuw te plaatsen AED in Dreumel.

Besluit

Conform advies. Het college verzoekt inzicht in de diverse lokaties van de AED's in
de gemeente.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp

Portefeuillehouder
Afdeling
Advies

Besluit

Z.021174 - D.071623
Update Uitvoeringsprogramma Beleidskader sociaal domein 'Samen Beter' 20172020
A.P.M. van Swam
Team MO
1. kennis te nemen van de update van het Uitvoeringsprogramma Beleidskader
sociaal domein 'Samen Beter" 2017-2020
2. de raadsinformatiebrief update Uitvoeringsprogramma sociaal domein 'Samen
beter' 2017-2020 vast te stellen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z.020678 - D.071667
Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 13 november 2018, nr. 46/18
n.v.t.
Team KCC

Advies
Besluit
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z.020678 - D.071678
Uitnodigingen week 47, 20 november 2018
n.v.t.
Team KCC

Advies
Besluit

Branding aan de Maas op 23 november in Megen

Het college is verhinderd.

Afscheid burgemeester Van Ruiven-van Leeuwen op 14 december in Asperen

Burgemeester Van Neerbos, wethouder Van Swam en gemeentesecretaris Arissen
zijn aanwezig.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Advies

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z.020672 - D.071692
Eervol ontslag ombudsman; mevrouw dr. J.G.M. Assen per 1 januari 2019
V.M. van Neerbos
Team JZ
1. Het collegebesluit van 6 november 2018, waarbij de raad wordt
voorgesteld mevrouw M.J. van Dasselaar te benoemen als ombudsman
voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024 en
mevrouw dr. J.G.M. Assen met ingang van 1 oktober 2018 eervol
ontslag te verlenen, in te trekken.
2. De raad voorstellen mevrouw M.J. van Dasselaar te benoemen als
ombudsman voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december
2024;
3. De raad voorstellen mevrouw dr. J.G.M. Assen met ingang van 1 januari
2019 eervol ontslag te verlenen.

Besluit
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z.020678 - D.072184
Rondvraag week 47, 20 november 2018

Portefeuillehouder
Afdeling

n.v.t.
Team KCC

Advies
Besluit

Wethouder De Vree doet verslag van het AB AVRI van afgelopen vrijdag 16
november. Daarbij is mededeling gedaan van het uitstel van de plaatsing van de
ondergrondse containers. Het college spreekt uit om samen met de gemeente
Tiel om te zien naar de bestuurlijke aspecten van deze mededeling en de
gevolgen daarvan.
Voorts wordt, gelet op de voorgaande situatie, het voorstel m.b.t. inzamelen
incontinentie materiaal, voorlopig op te schorten.
De tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2019 is aan de raad
aangeboden ter vaststelling in de raad van 13 december 2018. De opnomen
tarieven voor reisdocumenten worden afgeleid van de kosten door de
rijksoverheid. Deze zijn hoger vastgesteld dan in het concept opgenomen. Het
college besluit de tabel aan te passen naar de kosten door de rijksoverheid
bepaald.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

