Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum

28-04-2020

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

kamer burgemeester

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

Besluit op bezwaar i.v.m. afwijzing tegemoetkoming planschadevergoeding
(Domeinstraat 1/Waalbandijk 61)
Op 20 december 2019 heeft ARAG rechtsbijstand namens belanghebbende een
pro-forma bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 6 november 2019
tot afwijzing van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade, naar
aanleiding van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Domeinstraat 1,
Ochten’. Aangezien het bezwaarschrift buiten de termijn is ingediend heeft de
commissie bezwaarschriften geadviseerd om het bezwaar niet ontvankelijk te
verklaren.

Besluit
1. Het college besluit om het advies van de commissie bezwaarschriften over te
nemen.
2. Het college besluit om het bezwaar van ARAG Rechtsbijstand, namens
belanghebbende, niet ontvankelijk te verklaren.
Budgetafwijkingen programma 5 jaarstukken 2019
Er hebben zich onder- en overschrijdingen op programma 5 voorgedaan. Deze
worden toegelicht in de jaarstukken 2019.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met de motivering ten aanzien van de
budgetafwijkingen > € 25.000.
2. Het college besluit de motivering ten aanzien van de budgetafwijkingen > €
25.000 op te nemen in de 3e W-vraag in de jaarstukken 2019.

Verlenging samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met de Provincie
Gelderland
De Provincie Gelderland heeft de gemeenten in de regio Rivierenland gevraagd
om de samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met nog een jaar te
verlengen tot en met 31 december 2021. Daarnaast wordt de burgemeester
gevraagd om het bestuur van de regio Rivierenland, om praktische redenen, te
machtigen over het besluit tot verlenging van alle gemeenten in Rivierenland
met de Provincie te communiceren.

Besluit
1. Het college besluit in te stemmen met de verlenging van de looptijd van de
Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019 met de Provincie
Gelderland voor de periode van één jaar tot en met 31 december 2021.
2. De burgemeester besluit het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland te
machtigen om de Provincie over het besluit tot verlenging van de overeenkomt
in te lichten.
Verplaatsen hooimijt Keizerstraat 74 IJzendoorn
Op Keizerstraat 74 in IJzendoorn is er sprake van een complex van gebouwen
welke cultuurhistorisch waardevol zijn. Hierdoor heeft het complex de status
“gemeentelijk monument”. De nieuwe eigenaar, wil in de vloedschuur
(bestaand bijgebouw) graag zijn paarden stallen. Het programma dat benodigd
is voor deze paarden, maakt dat de waardevolle elementen nagenoeg niet meer
zichtbaar blijven. De vloedschuur wordt overvraagd, de cultuurhistorische
waarden komen in het geding.
Voor het behoud van het monumentale complex en het stallen van de paarden
is het noodzakelijk om een oplossing te vinden. Deze oplossing is gevonden in
het verplaatsen en uitbreiden van de bestaande hooimijt. Daarbij wordt nog
een meerwaarde gecreëerd door het slopen van alle, niet cultuurhistorische
waardevolle, voormalige bedrijfsbebouwing en het realiseren van een
landschappelijke inpassing.

Besluit
Het college besluit 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.
LIF Regeling subsidiejaar 2020
Op basis van de evaluatie van de subsidieregeling Lokaal Investeringsfonds LIF
in november 2019, is de indieningsdatum voor het indienen van
subsidieaanvragen vastgesteld op 1 mei 2020 in plaats van 1 juni. Dit om nog
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voor de zomervakantie tot besluitvorming over toekenning te kunnen komen,
en projecten snel te kunnen laten starten. Vanuit de ondernemers/OVNB is het
verzoek binnengekomen om de aanvraagtermijn voor dit subsidiejaar 2020 te
verlengen in verband met de huidige Corona-crisis. De nieuwe datum van
indiening wordt 1 juli 2020.

Besluit
Het college besluit de datum voor indiening voor subsidieaanvragen in het
kader van de subsidieregeling Lokaal investeringsfonds LIF voor het
subsidiejaar 2020 vast te stellen op 1 juli 2020
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