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.              
                   B&W BESLUITENLIJST 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 2 mei 2017 No. 2017-17 

Aanwezig: burgemeester H. van Kooten en de wethouders G.P. van den Anker, mevrouw J.H.A. Sørensen 

J.H.L.M. de Vreede , secretaris A.P.J.M. de Jong. 
  

4.1 (Stafbureau), 25-4-2017. 

 

Cie S&F 16-5-2017 

Raad 1-6-2017 

 

Raadsvoorstel Zienswijze 

Herindelingsontwerp Geldermalsen, 

Neerijnen en Lingewaal. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. In te stemmen met bijgevoegd 
raadsvoorstel en concept 
raadsbesluit Zienswijze 
Herindelingsontwerp 
Geldermalsen, Neerijnen en 
Lingewaal. 

2. In te stemmen met bijgevoegde 
conceptbrief aan de stuurgroep 
GNL. 

Op 16 maart 2017 hebben 

de gemeenteraden van 

Geldermalsen, Neerijnen 

en Lingewaal (GNL) een 

herindelingsontwerp 

vastgesteld. Het doel is 

een bestuurlijke fusie van 

de drie gemeenten per 

1 januari 2019. Een 

herindeling heeft invloed 

op de positie van 

omliggende en naburige 

gemeenten en op de 

bestuurlijke verhoudingen 

in de regio. De omliggende 

gemeenten worden 

daarom in de gelegenheid 

gesteld om voor 19 mei 

2017 een zienswijze in te 

dienen. Het college 

adviseert de raad vast te 

stellen dat het 

Herindelingsontwerp GNL 

geen aanleiding geeft tot 

het indienen van 

zienswijzen. 
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4.2 (B&R), 26-4-2017. 

 

Jaarstukken 2016 Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. In te stemmen met bijgevoegd 
raadsvoorstel met daarin 
opgenomen: 
1. In te stemmen met de 
jaarrekening 2016 van de 
veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
en het negatieve resultaat van € 
188.000,--; 
2. In te stemmen met de door 
het Dagelijks Bestuur van de 
VRGZ gedane 
bestemmingsvoorstellen ten 
aanzien van het negatieve 
resultaat van € 234.000,--; 
A. € 781.000 te onttrekken uit de 
bestemde reserve vakantiegeld 
ter dekking van de eenmalige 
extra last aan vakantiegeld door 
de invoering van het Individueel 
Keuze Budget (IKB);  
B. € 200.000 te onttrekken uit de 
bestemde reserve 
‘toegangssystemen kazernes’;  
C. € 26.000 toe te voegen aan 
de algemene reserve Crisis- en 
Rampenbestrijding en hiermee 
op te hogen naar de normwaarde 
van deze reserve; 
D € 398.000 niet toe te voegen 
aan de bestemde reserve maar 
een bedrag van €348.000 uit te 
keren aan de deelnemende 
gemeenten en € 50.000,--wel toe 
te voegen aan de bestemde 
reserve ten behoeve van de 
incidentele lasten voor de 
verhuizing/verbouwing 
Bellefroidstraat; 
E         € 323.000 als restant uit te 
keren aan de deelnemende 
gemeenten; 
(Regionale Ambulance 
Voorziening (RAV)) 
F.  In te stemmen met het 
bestemmingsvoorstel om het 
positieve resultaat van € 46.000,-
- toe te voegen aan de 
(algemene) reserve 
aanvaardbare kosten RAV. 

2.    In te stemmen met bijgevoegde  
       conceptbrief aan het Dagelijks  
       Bestuur Veiligheidsregio  
       Gelderland-Zuid met daarin  
       opgenomen de zienswijze zoals  
        is verwoord in beslispunt 1 en 2. 

3 Een afschrift van bijgevoegde 
conceptbrief aan het 
Dagelijks Bestuur 
Veiligheidsregio Gelderland- 
Zuid met daarin opgenomen 
de zienswijze te verzenden 

 

Het college van B&W heeft 

in haar vergadering 

besloten in te stemmen 

met het raadsvoorstel met 

betrekking tot de 

jaarstukken van de 

Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid. 
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4.3 (B&R), 26-4-2017. 

 

Begroting 2016 Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. In te stemmen met bijgevoegd 
raadsvoorstel met daarin 
opgenomen: 
1. De begroting 2018 vast te 
stellen, met uitzondering van: 
a. De indexering van de 
gemeentelijke bijdragen met 
3,09%.  
2. De deelnemersbijdragen 
begroting 2018 te bepalen op € 
35.032.486, zijnde de bijdrage 
2017 verhoogd met een 
toegestane index van 1,22%; 
3. Het verschil tussen de vast te 
stellen deelnemersbijdrage (sub 
2)  en de in de begroting 
opgenomen deelnemersbijdrage ( 
€ 35.679.728  inclusief 3,09% 
index zie sub 1.a) ter grootte van 
€ 647.242 te beschouwen als een 
tekort waarvoor dekking moet 
worden gezocht; 
4. Ook het geraamde 
oorspronkelijke tekort van € 
853.000  niet af te dekken door 
een extra gemeentelijke bijdrage, 
maar te laten dekken door een 
bezuiniging. Het dagelijks 
Bestuur van de VRGZ heeft 
reeds toegezegd om  onderzoek 
naar de 
bezuinigingsmogelijkheden te 
doen; 
5. Kennis te nemen van de 
meerjarenbegroting 2019-2021; 
6. Er kennis van te nemen dat de 
verdeling van de 
deelnemersbijdragen over de 
diverse gemeenten  nog niet 
definitief zijn berekend in de 
begroting 2018, omdat de 
herziening van de 
verdeelsystematiek nog niet 
geheel is afgerond. 

2. In te stemmen met bijgevoegde 
conceptbrief aan het Dagelijks 
Bestuur Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid met daarin 
opgenomen de zienswijze zoals 
is verwoord in beslispunt 1 tot en 
met 6. 

Het college van B&W heeft 

in haar vergadering 

besloten in te stemmen 

met het raadsvoorstel met 

betrekking tot de begroting 

2018 van de 

Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid. 
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4.4 (B&R), 18-4-2017. 

 

Anterieure overeenkomst 

bestemmingsplan Luttel Inghweg 2 te 

Kerkdriel. 

 

Port.houder: Van den Anker 

In te stemmen met het aangaan van 
bijgaande anterieure overeenkomst 
om hiermee kostenverhaal te plegen 
bij de behandeling van een verzoek 
tot herziening van het 
bestemmingsplan. 

Het college is gevraagd 

om een herziening van het 

bestemmingsplan voor te 

bereiden ten behoeve van 

het vastleggen van de 

bedrijfssituatie van 

slachterij Hooijmans aan 

de Luttel Inghweg 2 te 

Kerkdriel. Hiervoor heeft zij 

besloten kostenverhaal te 

plegen door middel van 

het sluiten van een 

anterieure overeenkomst. 

4.5 (BVEB, team FIN), 2-5-2017. 

 

Stadsgewest ’s-Hertogenbosch 

programmabegroting 2018 en 

meerjarenraming 2019. 

 

Port.houder: De Vreede 

1. In te stemmen met de 

programmabegroting 2018 en 

de meerjarenraming 2019 van 

de gemeenschappelijke 

regeling Stadsgewest ’s-

Hertogenbosch; 

2. In te stemmen om geen 

zienswijze over de 

programmabegroting 2018 en 

de meerjarenraming 2019 van 

de gemeenschappelijke 

regeling Stadsgewest ’s-

Hertogenbosch in te dienen en 

de raad hierover te informeren; 

3. In te stemmen met de 

conceptbrief aan Stadsgewest 

’s-Hertogenbosch. 
 

Het Dagelijks Bestuur van 

het Stadsgewest ’s-

Hertogenbosch heeft de 

begroting 2018 en 

meerjarenperspectief 2019 

aangeboden. In deze 

begroting wordt feitelijk de 

afwerking van de 

voormalige vuilstort 

Vlagheide financieel 

weergegeven. Er wordt 

naartoe gewerkt om de 

Vlagheide eind 2018 over 

te dragen aan de 

provincie. Uit de begroting 

blijkt dat er afgesloten gaat 

worden met een verwacht 

negatief eigen vermogen 

van ruim € 5 miljoen 

waarvan nog € 2,7 miljoen, 

in 2018, moet worden 

afgedekt door een bijdrage 

van de deelnemende 

gemeenten.  

 

4.6 (BVEB, team FIN), 25-4-2017. 

 

Zienswijze jaarrekening 2016, 

begroting 2018 en Service Level 

Agreement 2017 van 

Belastingsamenwerking Rivierenland 

(BSR). 

 

Port.houder: De Vreede 

1. In te stemmen met de 

conceptjaarrekening 2016; 

2. In te stemmen met de 

conceptbegroting 2018; 

3. In te stemmen met de Service 

Level Agreement 2017; 

4. In te stemmen met de 

conceptbrief aan het algemeen 

bestuur van BSR. 

 

Het college heeft besloten 

in te stemmen met de 

conceptjaarrekening 2016, 

de conceptbegroting 2018 

en de concept-Service 

Level Agreement 2017 van 

BSR en met de 

conceptbrief aan het 

algemeen bestuur van 

BSR. Deze conceptbrief 

zal ter kennisname worden 

gebracht aan de 

gemeenteraad. 

 


