Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum

20-04-2021

Tijd

9:30 - 12:00

Locatie

Raadzaal

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

Bestemmingsplan 'Dodewaard, Kalkestraat 91'
Voor de inpassing van een hoveniersbedrijf aan de Kalkestraat 91 is een
bestemmingsplan, met daarbij behorende omgevingsonderzoeken opgesteld.
Hieruit volgt dat de ontwikkeling, een buitengebied gebonden bedrijfsactiviteit,
planologisch en milieutechnisch inpasbaar is.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
‘Dodewaard, Kalkestraat 91’ en de daarbij behorende plandocumenten.
2. Het college besluit geen inspraak toe te passen als bedoeld in de
Participatie- en Inspraakverordening Neder-Betuwe 2015.
3. Het college besluit het bestemmingsplan ‘Dodewaard, Kalkestraat 91’
met de planidentificatie NL.IMRO.1740.bpDOkalkestraat91-ont1,
overeenkomstig artikel 3.8 Wro, als ontwerp ter inzage te leggen voor
de duur van zes weken.
4. Het college besluit om de gemeenteraad te informeren over de
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
5. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend over het
ontwerpbestemmingsplan, in te stemmen met het raadsvoorstel over de
vaststelling van het bestemmingsplan ‘Dodewaard, Kalkestraat 91’.

Ontwerp Bestemmingsplan Bonegraafseweg-Pijenkampseveldweg ong,
Dodewaard
Op een agrarisch perceel aan de Bonegraafseweg nabij de Pijenkampseveldweg
bij Dodewaard is initiatiefnemer voornemens een bomenkwekerij te
starten. Het perceel heeft nu een agrarische bestemming, maar zonder
bouwmogelijkheid. Om de bouw van een bedrijfsgebouw en een

bedrijfswoning mogelijk te maken is voorliggende herziening van het
bestemmingsplan opgesteld.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan
“Bonegraafseweg-Pijenkampseveldweg ong, Dodewaard”.
2. Het college besluit om het ontwerp-bestemmingsplan gedurende zes weken
ter inzage te leggen.
Evaluatie pilot Led-reclamezuil
De gemeente is in 2019 een pilot gestart betreffende het plaatsen van
reclamezuilen. Uit de evaluatie van deze pilot is gebleken dat er geen bezwaren
zijn tegen het plaatsen van reclamezuilen in de openbare ruimte bezien vanuit
de behartiging van het openbaar belang. Er zijn geen aanwijzingen dat dat de
nieuwe verschijningsvorm van reclame voor verkeersonveilige situaties heeft
gezorgd. De ervaringen uit de pilot worden gebruikt voor de op te stellen
beleidsregel, die als concept wordt toegevoegd aan het raadsvoorstel voor het
invoeren van een vergunningsplicht voor verlichte reclame.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met de uitkomsten van de evaluatie van de
pilot Led-reclamezuil.
2. Het college besluit de evaluatie van de pilot Led-reclamezuil te betrekken bij
het raadsvoorstel voor het invoeren van een vergunningsplicht voor verlichte
reclame.
3. Het college besluit de ODR mandaat te verlenen om het besluit op
verlenging van de begunstigingstermijn te nemen op handhavingstraject tot 1
januari 2022.
4. Het college besluit de aanvrager te verzoeken een omgevingsvergunning in
te dienen nadat de raad een besluit heeft genomen over het voorstel voor het
invoeren van een vergunningplicht voor verlichte reclame, waarin ook de Ledschermen/zuilen op bedrijventerreinen worden meegenomen.
Jaarplan veiligheid 2021
Op 6 december 2018 is de Kadernota Veiligheid 2019-2022 vastgesteld door
de raad. Op basis van deze kadernota wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld. In
het jaarplan worden de uitvoeringsactiviteiten benoemd. Daarbij wordt
teruggekeken naar het verloop gedurende het voorgaande jaar en wordt
aangegeven welke acties het komende jaar zullen worden uitgevoerd.

Besluit
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1. Het college besluit het jaarplan veiligheid 2021 vast te stellen.
2. Het college besluit het jaarplan veiligheid 2021 ter kennisname aan te
bieden aan de raad.
Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao 'Aan de slag'
De VNG en vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de
cao ‘Aan de slag’. Alle gemeenten zijn door de VNG gevraagd om in een
ledenraadpleging aan te geven of zij achter dit akkoord staan.

Besluit
Het college besluit een positieve stem uit te brengen in de ledenraadpleging
met betrekking tot het onderhandelaarsakkoord voor de cao ‘Aan de slag’.
Verlenging DVO Wmo en Jeugd tot 31 december 2022
De gemeenten die in Rivierenland onderling samenwerken op het gebied van
inkoop Wmo en jeugd hebben deze samenwerking bekrachtigd in
een dienstverleningsovereenkomst Wmo/jeugd (DVO) met Regio Rivierenland.
Op dit moment werken de gemeenten hard aan een nieuwe inkoopstrategie op
basis waarvan keuzes gemaakt worden hoe (en op een later moment door wie)
de nieuwe inkoopstrategie uitgevoerd gaat worden. In afwachting daarvan is
het van belang dat de huidige uitvoering van de contracten geborgd is. Deze
contracten zijn in afwachting van de nieuwe inkoopstrategie met een jaar
verlengd tot 31 december 2022. Daarom is het van belang dat de deelnemende
gemeenten ook de DVO Wmo/jeugd met Regio Rivierenland voor deze termijn
te verlengen.

Besluit
1. Het college besluit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Wmo / Jeugd
met Regio Rivierenland te verlengen tot en met 31 december 2022.
2. Het college besluit het wijzigingsbesluit DVO Wmo/Jeugd vast te stellen.
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