Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum

03-06-2019

Tijd

8:00 - 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

HR21 functie-indeling medior buitengewoon opsporingsambtenaar O(A)
Er is aanleiding om de functie van medior buitengewoon opsporingsambtenaar
in HR21 in te delen.

Besluit
Het college besluit in te stemmen met indeling van de functie medior
buitengewoon opsporingsambtenaar in de HR21 normfunctie medewerker
handhaving III.
Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 O(A)
De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de
kwaliteit van de kinderopvang. De GGD Gelderland-Zuid is door de gemeente
aangewezen als toezichthouder. Jaarlijks moet het college verantwoording
afleggen over het toezicht aan de Inspectie van het Onderwijs en de
gemeenteraad. Het jaarverslag laat zien hoe het toezicht en de handhaving op
de kwaliteit van de kinderopvang in 2018 in Neder-Betuwe is uitgevoerd.

Besluit
1. Het college besluit het jaarverslag Toezichtinformatie Kinderopvang NederBetuwe in 2018 vast te stellen.
2. Het college besluit het vastgestelde jaarverslag ter verantwoording
beschikbaar te stellen aan de Inspectie van het Onderwijs en de
gemeenteraad.
Ontwerpbestemmingsplan Fructus Dodewaard O(A)

Voor de bouw van maximaal 70 woningen op de locatie Fructus en maximaal 2
woningen aan de Matensestraat te Dodewaard lag na de zomer van 2018 een
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage. De gemeente ontving 11
inspraakreacties en 2 vooroverlegreacties (van provincie en waterschap). Deze
inspraak- en vooroverlegreacties zijn samengevat en van antwoord voorzien in
het ‘Inspraak- en vooroverlegverslag Bestemmingsplan Fructus Dodewaard’.

Besluit
1. Het college besluit het inspraak- en vooroverlegverslag bestemmingsplan
Fructus Dodewaard vast te stellen;
2. Het college besluit in te stemmen met het gewijzigde
ontwerpbestemmingsplan Fructus Dodewaard en het Beeldkwaliteitsplan
Fructus;
3. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan met de planidentificatie
NL.IMRO.1740.bpDOfructus-ont1, overeenkomstig artikel 3.8 Wro, als ontwerp
ter inzage te leggen voor de duur van zes weken;
4. Het college besluit, op basis van de inhoud van de Aanmeldnotitie m.e.r.,
voor dit ontwerpbestemmingsplan geen milieueffectrapportage op te (laten)
stellen;
5. Het college besluit om de raad in kennis te stellen van de procedure.
Samenwerkingsconvenant en privacy protocol zorg- en veiligheidshuis O(A)
Op 28 februari 2019 heeft de stuurgroep Veiligheidshuis het
samenwerkingsconvenant en privacy protocol voor Gelderland- Zuid
vastgesteld. Beide documenten worden op grond van artikel 171 Gemeentewet
door de burgemeester ondertekend.

Besluit
1. Het college besluit het privacy protocol voor het zorg- en veiligheidshuis
Gelderland-Zuid vast te stellen.
2. De burgemeester besluit het privacy protocol voor het zorg- en
veiligheidshuis Gelderland-Zuid vast te stellen en te ondertekenen.
3. Het college besluit tot het aangaan van het samenwerkingsconvenant voor
het zorg- en veiligheidshuis Gelderland-Zuid.
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