Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum

01-10-2019

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

Vergadering Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid 3 oktober 2019 O(A)
Op 3 oktober 2019 vindt een vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van
de GGD Gelderland-Zuid.

Besluit
Het college besluit deel te nemen aan de vergadering van het algemeen
bestuur van de GGD Gelderland-Zuid op 3 oktober 2019.
Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) 7 oktober
2019 O(A)
Op 7 oktober 2019 vindt een vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van
de Omgevingsdienst Rivierenland.

Besluit
Het college besluit deel te nemen aan de vergadering van het algemeen
bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) 7 oktober 2019.
Vergadering Algemeen Bestuur Regio Rivierenland 2 oktober 2019 O(A)
Op 2 oktober 2019 vindt een vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van
de Regio Rivierenland.

Besluit
Het college besluit deel te nemen aan de vergadering van het algemeen
bestuur van de Regio Rivierenland 2 oktober 2019.
Aanbieding begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 O(A)

De begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 geeft 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
Het college besluit het collegeadvies aan te houden.
Bestemmingsplan Fructus Dodewaard O(A)
Ten behoeve van de gebiedsontwikkeling ‘Fructus, Dodewaard’ (de bouw van
maximaal 80 woningen op de locatie Fructus en maximaal 2 woningen aan de
Matensestraat te Dodewaard) heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Fructus,
Dodewaard’ als ontwerp ter inzage gelegen.
Over het plan zijn 7 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn beantwoord
in een Zienswijzennota. Voor het woningbouwplan is ook een
beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan geeft de welstandkaders aan voor het
woningbouwplan en is onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan waarover
zienswijzen konden worden ingediend. Ook dit beeldkwaliteitsplan kan de door
gemeenteraad worden vastgesteld als aanvulling op de welstandsnota.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met de Zienswijzennota
‘Ontwerpbestemmingsplan Fructus, Dodewaard’.
2. Het college besluit aan de gemeenteraad voor te stellen om geen
exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.
3. Het college besluit om aan de gemeenteraad voor te stellen om het
bestemmingsplan ‘Fructus, Dodewaard’ met de planidentificatie
NL.IMRO.1740.bpDOfructus-vst1, gewijzigd (ten opzichte van het ontwerp)
vast te stellen.
4. Het college besluit om aan de gemeenteraad voor te stellen om het
beeldkwaliteitsplan Fructus, als aanvulling op de welstandsnota, vast te stellen.
Oprichting Gemeenschappelijke Regeling UBR Breedband O(A)
Op 26 september heeft de gemeenteraad besloten het college toestemming te
verlenen tot oprichting van de Gemeenschappelijke regeling
Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). Met deze
toestemming wordt nu tot oprichting van dit openbaar lichaam overgegaan.
Het gaat om een samenwerking tussen 7 gemeenten in regio Rivierenland. De
UBR wordt opdrachtgever voor de aanleg van een breedbandnetwerk in het
buitengebied in regio Rivierenland.
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Besluit
1. Het college besluit de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie
Breedbandnetwerk Rivierenland te treffen en daarmee over te gaan tot
oprichting van een openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke
regelingen genaamd Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland.
2. Het college besluit om dit besluit te zenden aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel, zodat dat college van
burgemeester en wethouders kan overgaan tot bekendmaking en inzending
van voornoemde gemeenschappelijke regeling overeenkomstig artikel 26 van
de Wet gemeenschappelijke regelingen.
3. Het college besluit wethouder S.H.R. Van Someren aan te wijzen als lid van
het algemeen bestuur van voornoemde Gemeenschappelijke regeling en
wethouder J.W. Keuken als plaatsvervangend lid.
Vaststellen bestemmingsplan 'Kernen Neder-Betuwe' O(A)
Ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet is er een
bestemmingsplan “Kernen Neder-Betuwe” opgesteld. Uitgangspunt van dit
bestemmingsplan is het samenvoegen van een 50-tal bestemmingsplannen tot
1 integraal bestemmingsplan voor de kernen en het bieden van een actueel
juridisch-planologisch kader
voor de kernen Dodewaard, Wely, Opheusden, Echteld, Kesteren, Ochten en
IJzendoorn.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over:
- de beantwoording van de zienswijzen ten aanzien van het bestemmingsplan
“Kernen Neder-Betuwe”.
- de vaststelling van het bestemmingsplan “Kernen Neder-Betuwe” met de
digitale planidentificatie NL.IMRO.1740.bpNBkernen-vst1.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te
bieden.
Wijziging en verruiming openingstijden gemeentehuis O(A)
De openingstijden van het gemeentehuis worden aangepast en verruimd zodat
inwoners en bedrijven op meer en geschiktere momenten terecht kunnen voor
producten en diensten.

Besluit
Het college besluit het collegeadvies aan te houden.
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Toelichting
De meest optimale variant als voorstel aan de raad voorleggen met daarbij als
alternatief enkele minder vergaande varianten.
Septembercirculair 2019 O(A)
Een gemeente heeft over ieder uitkeringsjaar recht op een algemene uitkering
uit het gemeentefonds.
De uitkering komt ten goede aan de algemene middelen. De algemene
uitkering uit het gemeentefonds wordt tussentijds aangepast middels
circulaires.
De septembercirculaire is er één van.

Besluit
1. Het college besluit kennis te nemen van het verloop van de algemene
uitkering uit het gemeentefonds voor het begrotingsjaar 2019 en
meerjarenraming 2020-2023.
2. Het college besluit de financiële uitkomsten van de septembercirculaire
2019 te verwerken in de derde bestuursrapportage 2019.
3. Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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