Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum
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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

Voortgang motie 'investeren in relaties in Neder-Betuwe' O(A)
Op 9 november 2017 is de motie ‘investeren in relaties in Neder-Betuwe’
aangenomen. In deze motie heeft de raad het college gevraagd om een notitie
met daarin (onder andere) ideeën over kansen die er liggen voor gemeentelijk
beleid als het gaat om het investeren in relaties. In mei 2018 is middels een
raadsinformatiebrief op dat verzoek ingegaan en zijn 3 kansen geschetst. Met
de raadsinformatiebrief wordt de raad over de laatste stand van zaken met
betrekking tot deze kansen geïnformeerd.

Besluit
Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen en ter kennisgeving
aan de raad te verzenden.
Evaluatie invoering gemeentelijk toezicht en handhaving op APV en DHW O(A)
Met de memo ‘evaluatie invoering gemeentelijk toezicht en handhaving op APV
en DHW’ wordt het college geïnformeerd over de vorderingen met betrekking
tot het in eigen beheer organiseren en uitvoeren van toezicht en handhaving
(T&H) op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Drank en Horeca Wet
(DHW).
In 2018 heeft het college ermee ingestemd om Toezicht & Handhaving (T&H)
op de APV en DHW weer in eigen beheer op te pakken. Nu wordt
verantwoording afgelegd over de vorderingen die op het gebied van toezicht
en handhaving APV en DHW zijn gemaakt.

Besluit
1. Het college besluit kennis te nemen van de memo ‘evaluatie invoering
gemeentelijk toezicht en handhaving op APV en DHW’.

2. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen en te verzenden
naar de raad.
Belastingverordeningen 2020 O(A)
Elk jaar stelt het college de raad voor de tarieven van de
belastingverordeningen en de legesverordening voor het daaropvolgend jaar
vast te stellen. Dit voorstel gaat over het jaar 2020.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de Verordening
op de heffing en invordering van onroerende zaakbelasting 2020, de
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020, de
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2020, de
Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2020, de
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020, de
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020, de
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2020,
de Verordening regelende de tarieven voor van gemeentewege bedrijfsmatig
verstrekte diensten 2020, de Verordening op de heffing en de invordering van
leges 2020 (inclusief tarieventabel en bijlage), de Marktgeldverordening 2020
en de daarop gebaseerde begrotingswijziging.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te
bieden.
Huisvestingsaanvragen programma 2020 O(A)
Van de schoolbesturen Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe (SSBB) en
Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op gereformeerde
grondslag (VCOG) zijn aanvragen ontvangen voor het huisvestingsprogramma
2020.

Besluit
1. Het college besluit om de aanvraag eerste inrichting Sébaschool voor 286
m2 op te nemen in het programma 2020 voor een bedrag van € 40.169.
2. Het college besluit om de aanvraag eerste inrichting Wegwijzer voor 85 m2
op te nemen in het programma 2020 voor een bedrag van € 11.939.
3. Het college besluit om de overige aanvragen voor het programma 2020 af te
wijzen.
Zienswijze lidmaatschap tot Werkgeversvereniging Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties O(A)
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Als gevolg van de invoering van Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(hierna: Wnra) per 1 januari 2020 is het noodzakelijk om een speciale
werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (hierna:
SGO) op te richten waarvan de gemeenschappelijk regelingen lid dienen te
worden. Het voorgenomen lidmaatschap wordt ter consultatie aangeboden aan
de gemeenteraad. Middels een zienswijze wordt de reactie van de
gemeenteraad kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van de
desbetreffende gemeenschappelijke regelingen.

Besluit
1. Het college besluit met het raadsvoorstel en de zienswijze over het
lidmaatschap tot de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke
Organisaties in te stemmen.
2. Het college besluit met de noodzakelijke wijziging in de gemeenschappelijke
regeling Regio Rivierenland in te stemmen en toestemming te vragen en
toestemming te vragen aan de Raad om in te stemmen met de 47e wijziging.
3. Het college besluit de 47e wijziging van de GR Regio Rivierenland ter
vaststelling aan de raad aan te bieden.
4. Het college besluit het raadsvoorstel en de zienswijze ter vaststelling aan de
raad aan te bieden.
Gemeentelijke onderscheidingen O(A)
In de gemeente zijn veel initiatieven, prestaties of activiteiten die een
bijzondere blijk van waardering verdienen. De verordening Gemeentelijke
onderscheidingen 2020 biedt de mogelijkheid om uiting te geven aan deze
waardering door middel van het Ereburgerschap, de Neder-Betuwe speld of het
jeugdlintje. De verordening van de gemeentelijke onderscheiding
Ereburgerschap van de gemeente Neder-Betuwe 2017 en de Vrijwilligersprijs
worden onderdeel van de werkwijze zoals beschreven in de verordening
Gemeentelijke onderscheidingen 2020.

Besluit
1. Het college besluit met het raadsvoorstel over de verordening Gemeentelijke
onderscheidingen 2020 in te stemmen.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te
bieden.
Vaststellen grondprijzenbrief 2020 O(A)
De grondprijzenbrief 2020 geeft inzicht in de door de gemeente te hanteren
grondprijzen in diverse gemeentelijke projecten.
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Besluit
1. Het college besluit de grondprijzenbrief 2020 vast te stellen onder
voorbehoud van een mogelijke zienswijze die de raad indient.
2. Het college besluit om bijgaande raadsvoorstel aan te bieden aan de raad
voor de raadsvergadering van 12 december 2019.
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