Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum

16-03-2021

Tijd

9:30 - 12:00

Locatie

A1.06 Oude Trouwzaal

Voorzitter

Jan Kottelenberg

Aanwezigen

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

Toelichting

Beleidsregels TONK Neder-Betuwe 2021
Om gezinnen te ondersteunen die door de coronamaatregelen een forse
inkomensdaling zien en daardoor hun vaste lasten niet meer kunnen dragen, is
er de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).

Besluit
Het college besluit de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke
kosten Neder-Betuwe 2021 vast te stellen.
Actualisatie bodembeheerplan 2021
In december 2019 is de regionale bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer
vastgesteld. Hierin ontbrak PFAS. Uit het verrichte PFAS-onderzoek blijkt dat er
specifiek beleid voor PFAS-houdende grond en baggerspecie opgesteld moet
worden. Door gebiedsspecifiek beleid toe te voegen wordt in de uitvoering
bespaard op de onderzoekskosten en wordt hergebruik binnen de regio
makkelijker.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met de bodemkwaliteitskaart en de
regionale nota bodembeheer 2021.
2. Het college besluit de nota vrij te geven voor inspraak.

Ontwerp-wijzigingsplan Broekdijk 9 te Kesteren en Kalkestraat 46 te
Dodewaard
Op het perceel Kalkestraat 46 in Dodewaard was voorheen een agrarisch
bedrijf gevestigd. Het bedrijf is inmiddels gestopt met de bedrijfsvoering. De

initiatiefnemer is voornemens om de voormalige bedrijfsbebouwing te slopen
en de bestaande bedrijfswoning om te zetten naar een reguliere
(burger)woning. Het gemeentelijk VAB-beleid bevat een wijzigingsbevoegdheid
die bij het slopen van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing voorziet in het
verkrijgen van het bouwrecht voor één nieuwe woning. Dit plan maakt deze
nieuwe woning mogelijk aan de Broekdijk 9 te Kesteren. De beoogde
ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan.

Besluit
Voorgesteld besluit:
1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan Broekdijk
9 Kesteren en Kalkestraat 46 in Dodewaard.
2. Het college besluit het ontwerp-wijzigingsplan te publiceren en gedurende
zes weken ter inzage leggen.
Bestuurlijke reactie op het rekenkamercommissierapport Sturing op financiële
uitgaven
De rekenkamercommissie van Neder-Betuwe heeft het onderzoek naar sturing
op gemeentelijke uitgaven afgerond met de presentatie van het rapport
'Structureel in control'. Het college is gevraagd om een bestuurlijke reactie
hierop.

Besluit
Het college besluit de bestuurlijke reactie op het Rekenkamerrapport vast te
stellen.
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