Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

05-03-2019
20:00 – 00.28
Raadzaal
J.A. de Boer MSc
S. van Alfen, Gemeentebelangen
A. Arends, Gemeentebelangen
Mw. M. Bettink-Pierik, CDA (vanaf punt 5)
C. van de Bijl, PCG
D.J. Bult, Gemeentebelangen
Mw. N.A.W. van Dam, PvdA
Mw. N.H.A.F. van Doremalen, VVD
J. de Jonge, PvdD
W.T. van Laar, Gemeentebelangen
J.W. Lammers, Gemeentebelangen
C. de Lange, PCG
P.A. Molleman, Gemeentebelangen
Mw. I.P. Tetteroo-Baldinger, VVD
Mw. F.C. Veenis-Missler, CDA (t/m punt 4)
H.N. van Vierssen, VVD
A. Warmer, PvdA
H. Zaaijer, PCG
G.J.D. van Zetten, Gemeentebelangen
Mw. A. van Zijl-Hoek, D66
A.W. Zwarteveen, PvdD
Mw. J.C.H. Zwart-van Kessel, VVD
G. van Droffelaar, griffier

Wethouders

G.J. Keller, wethouder
Mw. S.T. Klein-de Jong, wethouder
D.J. Russchen, wethouder

Afwezig m.k.

J.J. van Tuil, Gemeentebelangen

0

Vragenkwartier

1

Opening
Besluit
De voorzitter opent de vergadering.

2

Vaststelling agenda raadsvergadering
Besluit
De voorzitter stelt voor het voorstel nieuwe lokale omroep (punt 9.6) aan te houden.
De VVD verzoekt het voorstel ruimtelijke strategische visie Regio Rivierenland (punt
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8.3) als bespreekstuk te agenderen.
De VVD verzoekt het voorstel onderwijsachterstanden (punt 9.5) als hamerstuk te
agenderen.
De Partij voor de Dieren kondigt twee moties aan over een niet geagendeerd
onderwerp:
1. glasvezel
2. tweemaandelijkse rapportage (ondersteund door CDA en D66).
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
3

Mededelingen
Besluit
De voorzitter bericht dat de heer Van Tuil verhinderd is. Voorts heet hij de heer Arends
weer van harte welkom.

4

Afscheid vertrekkend raadslid CDA, mw. F.C. Veenis-Missler
Besluit
De voorzitter en de fractievoorzitters nemen op passende wijze afscheid van het
vertrekkende raadslid, mevrouw F.C. Veenis-Missler.
Mevrouw Veenis-Missler spreekt een dankwoord uit.

5

Installatie raadslid CDA, mw. M. Bettink-Pierik
Commissie onderzoek geloofsbrieven
Besluit
De voorzitter benoemt de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van
mevrouw Bettink-Pierik, bestaande uit de heer Arends (voorzitter) en de dames
Tetteroo-Baldinger en Van Zijl-Hoek.
Op advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven wordt mevrouw M. BettinkPierik toegelaten en geïnstalleerd. Zij legt daartoe aan de voorzitter de eed af.

6.A

Besluitenlijst gemeenteraad van 22 januari 2019
Besluit
Vastgesteld.

6.B

Overzicht begrotingswijzigingen en verloop post onvoorzien
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

6.C

Bestuurlijke planning 2019
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

7.A

Terugkoppeling kwaliteitscommissie gemeente Buren
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Besluit
Mevrouw Van Zijl koppelt terug uit de vergadering van 12 februari 2019 waarin o.a. de
heer Scholten van de Provincie Gelderland kritisch uitleg heeft gegeven over de staat
van de financiën van de gemeente. Voorts geeft zij aan dat een delegatie van de raad
binnenkort spreekt met de accountant. In de eerstvolgende reguliere vergadering van
de kwaliteitscommissie staat de AVG centraal.
7.B

Terugkoppeling werkgroepen/forums
Besluit
De heer Warmer geeft aan dat op 14 februari jl. een voorbereidingsoverleg heeft
plaatsgevonden voor de vergadering van de werkgroep sociaal domein op 7 maart
2019. Daar heeft afstemming plaatsgevonden over de onderwerpen in relatie tot de
recente ontwikkelingen op het sociaal domein. Hij verwijst hierbij ook naar de
raadsinformatiebrief over dit onderwerp. Het spijt hem dat ruis is ontstaan omtrent het
karakter van het overleg van 14 februari.
Mevrouw Zwart refereert aan de laatstgehouden vergadering van de werkgroep
ruimtelijke ontwikkelingen waarin het plussenbeleid en de migrantenhuisvesting aan de
orde zijn gesteld. Zij verwijst naar de stukken hierover in iBabs.
Mevrouw Van Doremalen geeft aan dat door een groepje raadsleden uit de regio
vervolg wordt gegeven aan het fenomeen 'grip op gemeenschappelijke regelingen'. Zij
merkt op dat de verschillende raden door samen te werken veel voor elkaar kunnen
krijgen.

7.C

Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Besluit
Wethouder Klein deelt mee dat op dit moment 54% van onze inwoners in het
buitengebied zich heeft aangemeld voor glasvezel. Dit is zeer goed nieuws. Zij spreekt
haar dank uit aan onze inwoner, Erwin Vermeer, die zich hard heeft gemaakt voor
Buren op Glas.
De overige gemeenten in de regio zijn nog niet zo ver. De openbare aanbesteding
heeft niet tot resultaat geleid.
Wethouder Keller koppelt terug over:
1. Avri: de invoering van het nieuwe afvalbeleid loopt volgens plan en wordt 1 juli 2019
gerealiseerd. Zienswijzen zijn nog niet afgerond. Op basis van een business case vindt
in mei besluitvorming plaats over o.a. het incontinentiemateriaal en medisch afval.
Voor wat betreft de IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) vindt meer en
intensievere samenwerking tussen vier deelnemende gemeenten plaats op het gebied
van harmonisatie en innovatie.
2. Mobiliteit: hij verwijst naar de raadsinformatiebrief over het uitvoeringsprogramma.
Voorts geeft hij aan dat de 1ste pilot gaat over het Agri-verkeer in relatie tot de fietsers
in de gemeente.
Wethouder Russchen meldt het volgende over de gemeenschappelijke regeling GGD:
- per 1 april 2019 is een nieuwe directeur Veilig Thuis benoemd;
- aan het Dagelijks Bestuur van Veilig Thuis wordt een extern lid toegevoegd.
Voor wat betreft de Werkzaak Rivierenland meldt hij dat in 2020 een evaluatie volgt,
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waarna de verdeling van kosten met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan
de orde zal komen.
Burgemeester De Boer neemt de vrijheid het onderwerp besturingsfilosofie ter sprake
te brengen. Hij refereert aan de gehouden gesprekken met de gehele raad en een
delegatie van de raad en college/directie/griffier over de voorbereiding tot verandering
en geeft aan dat hetzij via het fractievoorzittersoverleg, hetzij via het raadsjournaal, zal
worden gecommuniceerd.
8

A-STUKKEN (HAMERSTUKKEN)

8.1

Aanpassing financiële verordening 212 en treasurystatuut
Besluit
1. De financiële verordening artikel 212 Gemeente Buren 2018 vast te stellen en met
terugwerkende kracht tot 1 oktober 2018 in werking te laten gaan.
2. Het treasurystatuut gemeente Buren 2018 vast te stellen en met terugwerkende
kracht tot 1 oktober 2018 in werking te laten gaan.
Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

8.2

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019
Besluit
De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 2019 vast te stellen.
Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

8.3

Onderwijsachterstanden
Besluit
Om alle Burense kinderen een goede start op de basisschool te geven de beleidsnotitie
onderwijsachterstanden 2019-2022 ‘Een koffer vol kansen voor alle kinderen’ vast te
stellen.
Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

8.4

Teisterbant - kaders woningbouwontwikkeling
Besluit
1. Het plan Teisterbant te ontwikkelen, en daarbij de volgende uitgangspunten te
hanteren:
2. het financiële eindresultaat van de ontwikkeling dient minimaal gelijk te zijn met het
bij de jaarstukken 2017 genomen verwachte verlies van €181.000,--;
3. biZonder hoofdelijke stemming conform besloten.nnen het plangebied maximaal 45
woningen toe te staan.
4. Met inwoners en mogelijke kopers de kaders uitwerken tot een stedenbouwkundig
plan.
Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.
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8.5

Verklaring van geen bedenkingen Akker 10 Ingen, educatieve zorgboerderij
Besluit
1. Een ontwerp verklaring van geen af te geven voor de uitbreiding van de educatieve
zorgboerderij ‘Landelijk leven’ met een woongebouw met 14 zorgunits.
2. Deze verklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring van geen
bedenkingen aan te merken als hiertegen geen zienswijze wordt ingediend.
Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

8.6

Verklaring van geen bedenkingen Rijnbandijk 213-217 Rijswijk
Besluit
1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verplaatsen van
het bouwrecht van twee woningen op de percelen tussen de Rijnbandijk 217 en de
Rijnbandijk 213 in Rijswijk en deze te doen gelden voor één woning met hetzelfde
oppervlak en inhoud.
2. Deze ontwerpverklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te
merken als hiertegen geen zienswijze wordt ingediend.
Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

8.7

Bestemmingsplan Maurik, Kersentuin
Besluit
1. Het bestemmingsplan ‘Maurik, Kersentuin’ gewijzigd vast te stellen in digitale en
analoge vorm.
2. De ambtelijke aanpassingen die zijn opgenomen in de 'procesnota' vast te stellen.
Stemverklaring: de heer Bult onthoudt zich van stemming op grond van artikel 28 van
de Gemeentewet.
Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

9

B-STUKKEN (BESPREEKSTUKKEN)

9.1

Kunstgrasvelden voetbalvereniging B.Z.S.
Besluit
1.a In te stemmen met het door het college van burgemeester en wethouders
beëindigen van de inkoop- en aanbestedingsprocedure voor de renovatie van een
kunstgrasveld in Beusichem door niet te gunnen.
1.b Het budget van € 200.000,-- voor de renovatie van het kunstgrasveld in Beusichem
ter beschikking te stellen aan B.Z.S.
1.c Garant te staan voor een lening van B.Z.S. van maximaal € 300.000,-- voor de
aanleg van een tweede kunstgrasveld onder de volgende voorwaarden:
- jaarlijks berekenen van gemeentelijke kosten aan B.Z.S.;
- nakomen aflossingsverplichting aan de geldverstrekker in 25 jaar indien B.Z.S. niet
aan deze verplichting voldoet.
Stemverklaring CDA.
Met meerderheid van stemmen aangenomen (voor stemmen het CDA, PvdA, VVD en
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Gemeentebelangen; tegen stemmen D66, PCG en PvdD).
9.2

Ambities implementatie Omgevingswet
Besluit
1. Bij de implementatie van de Omgevingswet in 2019 de volgende accenten aan te
brengen:
a) het vergroten van de transparantie binnen ruimtelijke procedures als prioriteit binnen
het klantgericht werken aan te wijzen.
b) Inwonersparticipatie te starten vanuit de behoefte in de samenleving.
c) Vernieuwing van beleid als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de
omgevingsvisie.
d) Te starten met databeschikbaarheid voor de invulling van het digitaal stelsel.
En daarvoor:
2. Ambitienota implementatie Omgevingswet versie 0.0 dd. 29-11-2018 vast te stellen.
Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

9.3

Blijverslening
Geamendeerd besluit
1. De Verordening Blijverslening gemeente Buren 2019 vast te stellen.
2. Voor het verstrekken van blijversleningen een bedrag van € 250.000 beschikbaar te
stellen vanuit de algemene middelen.
3. De duurzaamheidsmaatregelen niet op te nemen in de lijst woningaanpassingen
Blijverslening gemeente Buren 2019.
Amendement D66 en CDA over duurzaamheidsmaatregelen.
Amendement aangenomen (voor stemmen PvdD, D66, Gemeentebelangen, PCG,
CDA en VVD; tegen stemt de PvdA).
Geamendeerd besloten (voor stemmen de PvdA, PCG, Gemeentebelangen, D66 en
PvdD; tegen stemmen het CDA en de VVD).
Toezeggingen
evaluatie van de blijverslening na een jaar.

9.4

Startnotitie Klimaatvisie
Besluit
In te stemmen met de Startnotitie Klimaatvisie en voor de uitwerking van de
klimaatvisie en het uitvoeringsprogramma te kiezen voor de speerpunten:
1) Energie,
2) Klimaatadaptatie, en
3) Voorbeeldfunctie.
Unaniem aangenomen.
Stemverklaring D66.

D.023261
6

Motie PvdD: veeteelt als 4e speerpunt: in meerderheid verworpen (voor stemt de
PvdD; de overige partijen stemmen tegen).
Motie PvdD: zonnevelden: in meerderheid verworpen (voor stemt de PvdD; de overige
partijen stemmen tegen).
Motie PvdD: voorbeeldfunctie gemeente: in meerderheid verworpen (voor stemt de
PvdD; de overige partijen stemmen tegen).
Toezeggingen
- in volgend raadsvoorstel over zonne-energie een concrete paragraaf
burgerparticipatie opnemen
- conform het vermelde over de klimaattour in het raadsjournaal van 27 februari 2019
door tussenkomst van de agendacommissie een benen op tafel-sessie organiseren
over o.a. zonne-energie.
9.5

Ruimtelijke Strategische Visie Regio Rivierenland
Amendementen
Amendement VVD, Gemeentebelangen en PvdA: speerpunten

9.6

Nieuwe lokale omroep
Besluit
Aangehouden.

9.7

Motie over niet geagendeerd onderwerp van de Partij voor de Dieren over
glasvezel
Besluit
Aangehouden.

9.8

Motie over niet geagendeerd onderwerp van de Partij voor de Dieren, CDA en
D66 over de tweemaandelijkse rapportage
Besluit
Motie van treurnis PvdD, CDA en D66 over tweemaandelijkse rapportage: verworpen
(voor stemmen PvdD, CDA en D66; tegen stemmen Gemeentebelangen, PCG, PvdA
en VVD).
Toezeggingen
duidelijke communicatie naar inwoners over het tekort sociaal domein en de rapportage
hierover.

10

Sluiting
Besluit
De voorzitter sluit om 00.28 uur de vergadering.

Vastgesteld in de gemeenteraad van 16 april 2019,
De griffier,

De voorzitter,

G. van Droffelaar

J.A. de Boer MSc
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