Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum

23-06-2020

Tijd

9:00 - 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

Vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Gelderland-Zuid d.d. 25
juni 2020 O(A)
Op 25 juni 2020 vindt er 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.
Eerste wijziging Gemeenschappelijke regeling RAR O(A)
Als gevolg van de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en
Lingewaal tot de nieuwe gemeente West Betuwe is er een wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland nodig. West
Betuwe komt in de plaats van Geldermalsen en Neerijnen die al deelnemer
waren van het RAR en Lingewaal maakt hier nu ook onderdeel van uit. Het is
zuiver een technische aanpassing van de GR RAR.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de eerste
wijziging van de GR Regionaal Archief Rivierenland als gevolg van de
herindeling gemeente West Betuwe per 1 januari 2019 vast te stellen.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te
bieden.
Lokaal akkoord Neder-Betuwe Bloeit! O(A)
De afgelopen maanden is er onder leiding van een ingehuurde formateur
samen met partners uit de gemeente die actief zijn op het gebied van

sport, bewegen een gezonde leefstijl en welzijn gewerkt aan de opstelling van
het lokaal akkoord Neder-Betuwe Bloeit!. Om vanaf 2020 in aanmerking te
komen voor rijksmiddelen bedoeld
om uitvoering te geven aan dit akkoord, dient het akkoord met een
handtekening namens het college van B&W te worden ondertekend en moet de
gemeente het akkoord voor 26 juni opsturen naar Vereniging Sport en
Gemeenten.

Besluit
1. Het college besluit het lokaal akkoord Neder-Betuwe Bloeit! te
ondertekenen.
2. De burgemeester besluit wethouder Van Dijkhuizen te machtigen om
namens het college van B&W het lokaal akkoord Neder-Betuwe Bloeit! te
ondertekenen.
Ontwerp bestemmingsplan 'Casterhoven, Deelplan B, fase 7' O(A)
De woningbouwlocatie Casterhoven bestaat uit een deelplan A (ten oosten van
de Hoofdstraat) en deelplan B (ten westen van de Hoofdstraat). Inmiddels zijn
alle bestemmingplannen voor de fasen die samen deelplan A vormen klaar. Nu
staat de mogelijkheid open om het gebied ten westen van de Hoofdstraat te
gaan ontwikkelen. Voor Casterhoven fase 7 is een stedenbouwkundig plan
gemaakt voor maximaal 140 woningen. Reeds vorig jaar heeft het college het
voorontwerp van bestemmingsplan ‘Casterhoven, Deelplan B, fase7’ vrij
gegeven voor inspraak en overleg. Het plan heeft voor een ieder voor 4 weken
ter inzage gelegen en er is een inloopavond georganiseerd. Er zijn 5
inspraakreacties ontvangen en van de provincie Gelderland en het waterschap
Rivierenland is er een overlegreactie ontvangen.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met het eindverslag van de inspraak en
vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan ‘Casterhoven, Deelplan B, fase 7’.
2. Het college besluit in te stemmen met het beeldkwaliteitplan ‘fase 7
Casterhoven, Kesteren’.
3. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
‘Casterhoven, deelplan B, fase 7’ met de planidentificatiecode
NL.IMRO.1740.bpKEcasterhovenB7-ont1.
4. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere
grenswaarden Wet geluidhinder.
5. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan ‘Casterhoven, Deelplan B,
fase 7’ en het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder ter
inzage te leggen met ingang van 2 juli t/m 12 augustus 2020.
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6. Het college besluit om de gemeenteraad via raadsnet te informeren over de
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
VNG Ledenraadpleging i.v.m. uitstel ALV 2020 O(A)
In verband met de coronacrisis is de Algemene Ledenvergadering van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voorlopig uitgesteld tot medio
september. Een aantal voorstellen die daarin behandeld zouden worden,
dulden echter geen uitstel. Dat zijn voorstellen over de invulling van
bestuurlijke vacatures, financiële voorstellen en de uitwerking van twee
resoluties. De VNG legt die voorstellen nu in een ledenraadpleging voor.

Besluit
1. Het college besluit vóór vijf van de zes voorstellen te stemmen, waarover de
VNG de leden raadpleegt in verband met het uitstel van de ALV:
a. Invulling van vacatures in VNG-bestuur en commissies;
b. Vaststelling Financieel Jaarverslag 2019 (inclusief GGU) en
dechargeverlening bestuur;
c. Voorstellen rond de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU):
Kadernota, jaarlijkse bijdrage 2021 en verruiming GGU met activiteiten
handhaving & naleving;
d. Resolutie “Norm voor Opdrachtgeverschap";
e. Voorstel “Onderkant arbeidsmarkt” (als follow-up van een eerdere resolutie).
2. Het college besluit vóór het geamendeerde voorstel over de contributie 2021
te stemmen, dat uitgaat van een verhoging van 2,9% in plaats van de door VNG
voorgestelde 3,9%.
Financieel jaarverslag VNG Gelderland 2019 i.v.m. vervallen ALV O(A)
VNG Gelderland heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) vanwege
de coronamaatregelen afgelast voor 2020. Op de agenda stonden de
Jaarstukken 2019 en bestuursbenoemingen. Het bestuur van VNG Gelderland
vraagt de leden hiermee schriftelijk in te stemmen.

Besluit
1. Het college besluit schriftelijk in te stemmen met de voorstellen van de
Algemene Ledenvergadering van VNG Gelderland:
a. Het Financieel Jaarverslag 2019;
b. Benoeming van Henk van den Berg in de vacature regiosecretaris;
c. Herbenoeming van de bestuursleden Hoytink, Van den Wildenberg, Van der
Kamp en Arissen;
d. Decharge kascontrolecommissie en benoeming als nieuw lid: burgemeester
Tanja Haseloop-Amsing van Oldebroek in de vacature Van Schaik.
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Keizerstraat 74 te IJzendoorn, afwijken advies monumentencommissie O(A)
Op Keizerstraat 74 in IJzendoorn is er sprake van een complex van gebouwen
welke cultuurhistorisch waardevol zijn. Hierdoor heeft het huidige complex de
status “gemeentelijk monument”. Om de vloedschuur te kunnen behouden en
het stallen van paarden mogelijk te maken heeft het college op 28 april 2020
besloten om in afwijking van het VAB-beleid medewerking te verlenen aan het
verplaatsen en uitbreiden van de hooimijt, zodat de monumentale waarde van
de vloedschuur behouden kan blijven. De cultuurhistorische waarden hebben
voornamelijk betrekking op het bestaande complex bestaande uit de boerderij
en de vloedschuur. De nieuwe hooimijt met het inpassingsplan gaan een
onderdeel vormen van dit complex. De inrichting van de ruimte om de
monumentale boerderij en de vloedschuur zijn zeer bepalend voor de beleving
van de monumentale waarden en de historische betekenis van het
oorspronkelijke informele boerenerf.

Besluit
Het college besluit in afwijking van het advies van de monumentencommissie
medewerking te verlenen aan het verplaatsen en het uitbreiden van de
hooimijt, zodat de monumentale waarde van de vloedschuur behouden kunnen
blijven.
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