Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum

08-10-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

kamer burgemeester

Voorzitter

A.J. Kottelenberg

Aanwezigen

W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, J.W. (Hans) Keuken, A.J. (Jan) Kottelenberg,
S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Toelichting

Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet O(A)
De huidige Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet dient te
worden aangescherpt op basis van wijzigingen in de Opiumwet. Het is nu ook
mogelijk om artikel 13b Opiumwet toe te passen wanneer voorwerpen of
stoffen voorhanden zijn die vermoedelijk bestemd zijn voor onder meer het
bereiden, bewerken
of vervaardigen van harddrugs, respectievelijk voor grootschalige of
bedrijfsmatige illegale hennepteelt.

Besluit
Het college besluit om kennis te nemen van de aangepaste Beleidsregel
Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet.
Budgetafwijkingen Bedrijfsvoering pijler derde bestuursrapportage 2019 O(A)
In de derde bestuursrapportage 2019 worden de budgetafwijkingen > €
25.000 per taakveld aan de raad gemeld. Van de Bedrijfsvoering Pijler worden
de onderwerpen benoemd, waarvan de budgetten > € 25.000 positief of
negatief afwijken.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met de budgetafwijkingen van de
Bedrijfsvoering Pijler.
2. Het college besluit de budgetafwijkingen te verwerken in de derde
bestuursrapportage 2019.
Budgetafwijkingen fysieke pijler derde bestuursrapportage 2019 O(A)

In de derde bestuursrapportage 2019 worden de budgetafwijkingen > €
25.000 per taakveld aan de raad gemeld. Van de Fysieke Pijler worden de
onderwerpen benoemd, waarvan de budgetten > € 25.000 positief of negatief
afwijken.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met de budgetafwijkingen van de Fysieke
Pijler.
2. Het college besluit de budgetafwijkingen te verwerken in de derde
bestuursrapportage 2019.
Jaarverslag archiefinspectie 2018 O(A)
De verantwoording aan de raad door de gemeentearchivaris op grond van de
archiefverordening gebeurt door indiening van dit jaarverslag. In dit jaarverslag
is aandacht voor actuele zaken zoals archivering website, overbrenging bouwen omgevingsvergunningen en het invoeren van een kwaliteitssysteem.

Besluit
1. Het college besluit kennis te nemen van het verslag van de
gemeentearchivaris van gemeente Neder-Betuwe over het jaar 2018.
2. Het college besluit de aanbevelingen o.a. over het eigenaarschap website,
overdracht bouw- en omgevingsvergunningen en invoering
kwaliteitszorgsysteem en de overige genoemd in dit jaarverslag 2018 op te
volgen.
3. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.
4. Het college besluit de brief aan de gemeentearchivaris vast te stellen.

PFO Wmo en Jeugd 10 okt 2019 O(A)
Op 10 oktober vindt er een vergadering plaats van het
portefeuillhoudersoverleg Wmo en Jeugd.

Besluit
Het college besluit deel te nemen aan de vergadering van het
portefeuillehoudersoverleg Wmo en Jeugd op 10 oktober 2019.
Extra budget beheer en onderhoud openbare ruimte O(A)
Avri IBOR voert voor de gemeente het beheer en onderhoud uit in de openbare
ruimte. Deze werkzaamheden voert Avri uit overeenkomstig de frequenties en
beeldafspraken zoals die jaarlijks worden vastgelegd in de
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Dienstverleningsovereenkomst Avri IBOR (DVO). De hierin genoemde
frequenties en beeldafspraken sluiten
aan bij het gemeentelijk beleid. Ook behandelt Avri IBOR de meldingen en
klachten in dit kader. Als gevolg van areaaluitbereiding en marktwerking blijkt
het beschikbare budget voor deze werkzaamheden niet voldoende.

Besluit
1. het college besluit met het raadsvoorstel voor extra budget voor het beheer
van en onderhoud aan de openbare ruimte in te stemmen.
2. het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te
bieden.
Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Neder-Betuwe 2019 O(A)
Met de verbreding van de Wmo-raad naar een Adviesraad Sociaal Domein
beschikken we als gemeente over een integraal onafhankelijk adviesorgaan dat
het college gevraagd en ongevraagd adviseert over het beleid binnen het hele
sociaal domein in de gemeente Neder-Betuwe.

Besluit
Het college besluit met het raadsvoorstel Verordening Adviesraad Sociaal
Domein gemeente Neder-Betuwe 2019 in te stemmen.
Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
Warmtepompen sporthal De Leede O(A)
Via dit advies wordt het college gevraagd de raad via een raadsinformatiebrief
te informeren over de laatste ontwikkelingen rondom de plaatsing van een
derde warmtepomp in sporthal De Leede en de onzekere uitvoering door het
faillissement van de installateur. Verder wordt het college gevraagd in te
stemmen met het voorstel om de kredieten op warmtepompen door onzekere
pilotresultaten te laten vrijvallen en inspanningen te staken en geïntegreerde
(duurzame) warmte- en koeloplossingen te verkennen, daar koeling steeds
vaker aandacht vraagt. Ook wordt het college om instemming gevraagd om via
de derde bestuursrapportage de raad te laten instemmen om een deel van de
kredieten op warmtepompen aan te wenden voor de plaatsing van een derde
warmtepomp in sporthal De Leede en nieuw krediet ter beschikking te stellen
om koelproblemen in sporthal De Linie in Ochten in 2020 weg te nemen.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met een verkenning naar geïntegreerde
warmte- en koeloplossingen.
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2. Het college besluit in te stemmen om via de derde bestuursrapportage de
raad te laten instemmen om € 52.545 uit de kredieten voor warmtepompen
aan te wenden voor plaatsing van een derde warmtepomp in sporthal De
Leede.
4. Het college besluit in te stemmen om via de derde bestuursrapportage de
raad te laten instemmen om na plaatsing van de derde warmtepomp in
sporthal De Leede de restantkredieten voor warmtepompen te laten vrijvallen.
5. Het college besluit in te stemmen om via de derde bestuursrapportage de
raad te laten instemmen om een krediet van € 37.000 (exclusief BTW) ter
beschikking te stellen om koelproblemen in sporthal De Linie weg te nemen.
5. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.
Aanbieding begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 O(A)
De begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 geven inzicht in de
beleidsvoornemens en beleidsuitvoering van zaken die in 2020 en volgende
jaren aan de orde zijn. De hiermee gemoeide baten en lasten zijn daarin
opgenomen. De begroting en meerjarenraming zijn jaarlijks sluitend.

Besluit
1. Het college besluit met het raadsvoorstel over de vaststelling van de
begroting 2020 in te stemmen.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te
bieden.
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