I a.

Planningslijst (evaluatiemomenten)
Raad 3 december 2019
Thema: Samenleven & Leren en Werken
1.

Planning
Q1-2020

Onderwerp
Preventie- en handhavingsplan alcohol
Overbetuwe 2015-2018
(pfh. burgemeester)

Wijze van afhandeling
Wat: Preventie- en handhavingsplan alcohol Overbetuwe 20152018 (14rv000092 en 14rb000159)
Hoe: Periodieke evaluatie.
Update 14/9/18: evaluatie vindt plaats in Q2-2019 ivm
capaciteitstekort.
Update 03/09/19: evaluatie doorgeschoven naar Q1-2020

2.

Q1-2020

Beleidsvisie Externe Veiligheid
(pfh. D. Horsthuis)

Wat: Beleidsvisie Externe Veiligheid (13rv000091, 13rb000134)
Hoe: Na 6 jaar evaluatie van de beleidsvisie. Vanaf 2014 vindt er
jaarlijks een actualisatie plaats van relevante onderwerpen zoals
de gemeentelijke signaleringskaart en de lijst van de te
controleren risicovolle bedrijven.
Update 7/5/2019: Voorstel volgt om evaluatie uit te stellen tot
2020 i.v.m. implementatie van de nieuwe omgevingswet.
Update 25/6/2019: Gekeken wordt of de evaluatie gelijktijdig kan
worden behandeld met het onderwerp ‘Aanpassen beleid externe
veiligheid t.b.v. realisatie Railterminal Gelderland’ (zie
agendapunt 10 raad 25 juni 2019 (aangehouden) en extra
voorronde op 21 augustus 2019)

Thema: Wonen / Ruimte
Nr.
3.

Nieuwe
plandatum
Evaluatie
uitstellen tot deze
beleidsregel 5
keer is toegepast

Onderwerp

Wijze van afhandeling

Beleidsregel Plattelandswoningen
(pfh. W.Hol)

Wat: Raadsvoorstel 13rv000130, raadsbesluit 13rb000198
Hoe: In paragraaf 5 van de beleidsregel staan de uitgangspunten
voor de evaluatie beschreven.
Update: Het college heeft vorig jaar besloten de evaluatie uit te
stellen (16bw000341). De raad is hierover geïnformeerd
(16inf00126).

Update 02/09/19: Het duurt zeker nog 3 jaar voordat deze
geëvalueerd wordt, er is tot op heden pas 2x gebruik van gemaakt.
4.

Q3-2020

Tijdelijke woningbouw Elst en Zetten.
(pfh. W. Hol)

Wat: Raadsvoorstel 17rv000001, raadsbesluit 17rb000005
Hoe: Terugkoppeling besprokene met corporaties over effect
tijdelijke woningbouw.
Update 14/9/18: De oplevering van de woningen is uitgesteld naar
Q2 2019. Dan pas kunnen de effecten worden gemeten.
Update 02/10/19: de evaluatie vindt een jaar later plaats vanwege
prestatieafspraken.

5.

Q3-2019 en
Q3-2021
(tweejaarlijkse
evaluatiecyclus)

Welstandsnota
(pfh. W. Hol)

Wat: Raadsvoorstel 16rv000033, 16rb000038, 19rv000032,
19rb000017
Hoe: Eén jaar na vaststelling 1e evaluatie daarna tweejaarlijkse
evaluatie cyclus.
Update: In het jaarverslag 2016 van de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit (april 2017) is een evaluatie gegeven over de
welstandsnota. Hierin is aangegeven dat we een goed en
werkbaar welstandsbeleid hebben.
De reden hiervoor is dat de criteria-eisen voor de reclame-uitingen
beter aansluiten op de werkelijkheid. Criteria-eisen voor de
monumentenaanvragen staan er nu beter en vollediger in,
waardoor gemakkelijker en duidelijker kan worden geadviseerd.
De hardheidclausule is een goed instrument, want nu kan de
commissie positief adviseren ook al is het strijdig met de
welstandsnota (dit kan alleen bij een hoog kwalitatief bouwplan).
Update 7/05/19: De evaluatie van de Reclamenota wordt
meegenomen als onderdeel van de evaluatienota van de
Welstandsnota in 2021 (zie 19rv000032)

6.

Q2-2020

Visie op Vastgoed
(pfh. B. Faber-de Lange)

Wat: raadsvoorstel 18rv000006 (speerpunt 67 Uitvoeringsagenda)
Hoe: Evaluatie van het beleid.

7.

Q2-2020

Woonagenda
(pfh. W.Hol)

.
Wat: Raadsvoorstel 16rv000100, raadsbesluit 16rb000141
Hoe: Eindevaluatie waarbij m.n. gekeken wordt in hoeverre de
doelstellingen bij de gestelde opgaven zijn behaald. Zie ook de
informatiememo van het college van 22 oktober 2019 over
voortgang van de Woonagenda..

8.

Q1-2022

Gemeentelijk rioleringsplan 2018 – 2022
(pfh. B. Faber-de Lange)

9.

Q4-2022

Omgevingsvisie Overbetuwe 2040
(pfh. burgemeester)

10.

Q1-2023

Huisvestingsverordening Overbetuwe 2020
(pfh. Hol)

Wat: Raadsvoorstel 17rv000069, raadsbesluit 17rb 000107
Hoe: Evaluatie voor afloop van de planperiode die zal worden
gebruikt als startdocument voor het dan op te stellen GRP 202320127,
Wat: Raadsvoorstel 19rv000077, raadsbesluit 19rb000088
Hoe: Evaluatie van de Omgevingsvisie (elke 4 jaar actualisatie en
start vooralsnog in 2022)
Wat: Raadsvoorstel 19rv000093, raadsbesluit 19rb000102
Hoe: Evaluatie

Thema: Verkeer & Landschap, Recreëren, Financiën en Bestuurlijke Zaken
Nr.

Onderwerp

Wijze van afhandeling

11.

Nieuwe
plandatum
Q1-2020

Optimalisatie fietsnetwerk tussen de
kernen
(pfh. W.Hol)

Wat: 17rv000096 / 17rb000148
Hoe: De raad wordt begin 2019 via een memo geïnformeerd over
de stand van zaken van de uitvoering van de fietsagenda.
Update 7/5/2019: Evaluatie volgt Q2-2019.
Update 25/6/2019: Na het zomerreces 2019 volgt z.s.m. een
memo
Update 11/11/2019: De memo met de stand van zaken van de
uitvoering van de fietsagenda volgt in Q4 2019.
Update 25/11/2019: De memo met de stand van zaken van de
uitvoering van de fietsagenda volgt in Q1 2020

12.

Q1-2020

Nota Toerisme en Recreatie Lingewaard
en Overbetuwe ‘’De Betuwe een dijk van
een landschap’’
(pfh. D. Horsthuis)

Wat: 16rv000096
Hoe: Tussenevaluatie
Update 25/6/2019: Vanwege een tijdelijk capaciteitsprobleem een
kwartaal uitgesteld.
Update 11/11/2019: Wordt momenteel aan gewerkt. Eind nov
volgen de stukken naar het college.

13.

Q1-2020

Verordening Starterslening gemeente
Overbetuwe
(pfhs. W. Hol en B. Faber-de Lange)
Duurzaamheidslening, Stimuleringslening
en Blijverslening
(pfhs. en B. Faber-de Lange en
D. Horsthuis)

Wat: Verordening Starterslening gemeente Overbetuwe (
raadsvoorstel 15rv000080)
Hoe: Evaluatie
Update 19/12/17: december 2017 in college en 06/02 raad
Update 14/9/18: nog onbekend hoe nu verder. In okt/nov volgt er
meer info.
Update 6/12/2018: i.v.m. andere werkzaamheden is de evaluatie
doorgeschoven naar Q1-2019
Update 7/5/2019: Evaluatie is onder handen, planning is deze Q32019 aan de raad voor te kunnen leggen. Evaluatie wordt
gecombineerd met Duurzaamheidslening, Stimuleringslening en
Blijverslening).
Wat: 16rv000089 SVn Producten Duurzaamheidslening,
Stimuleringslening en Blijverslening
Hoe: Evaluatie effect Duurzaamheidslening, Stimuleringslening en
Blijverslening
Update 7/5/2019: Evaluatie is onder handen, planning is deze Q32019 aan de raad voor te kunnen leggen. Evaluatie wordt
gecombineerd met Starterlening.
Update 11/11/2019: Er is een start gemaakt met de evaluatie. We
koersen nu op eind Q1-2020 dat we een evaluatie in het college
kunnen brengen met een memo voor de gemeenteraad.

14.

Q1-2020

Visiedocument Participatiewet 2019-2022
(pfh. D. Horsthuis)

Wat: 18rv000084, 18rb000117
Hoe: Gedurende 2019 wordt de vinger aan de pols gehouden t.a.v.
de relatie tussen inzet van middelen en instrumenten en de te
behalen resultaten. In Q4 2019 wordt op basis van het
uitvoeringsplan een evaluatie uitgevoerd om zo te bepalen of er op
de inzet van middelen en instrumenten moet worden bijgestuurd.
Update 11/11/2019: De evaluatie is gestart. Q4 is helaas niet
haalbaar. De resultaten worden verwacht in Q1-2020

15.

Q1-2020

Nota integrale veiligheid 2015-2019
(pfh. burgemeester)

Wat: Nota integrale veiligheid 2015-2019 (raadsvoorstel
15rv000048)
Hoe: Evaluatie. Elk jaar wordt er een uitvoeringsplan Integrale
Veiligheid gemaakt. Deze wordt jaarlijks intern geëvalueerd. In Q1
van 2019 volgt de nieuwe Nota Integrale Veiligheid
Update 7/5/2019: In de raad van 19 april 2019 is besloten de Nota
integrale veiligheid uit te voeren tot 2020. Evaluatie vindt uiterlijk

plaats in Q1 2020.

16.

Q1-2020

Reclamebelasting winkelgebied Elst
(pfh. B. Faber-de Lange)

Wat: 14rv000067 en 14rv000073 (zie ook 14rb000181). Per 1
januari 2015 kent de gemeente Overbetuwe reclamebelasting. In
het 5e kalenderjaar vindt de evaluatie van reclamebelasting plaats.
Hoe: Evaluatie

17.

Q1-2020

AVAN
(pfh R. Engels)

Wat: 19rv000010, 19rb000014
Hoe: Evaluatie AVAN over de tweede periode (2018-2019)

18.

Q3-2020

Samenhangend handhavingsbeleid 20142019
(pfh. burgemeester)

Wat: 13rv000103. Het college evalueert de komende 6 jaar
minimaal 2 keer (1e moment is 4e kwartaal 2016 en 2e moment
eind 2018).
Hoe: Evaluatie
Update (8 mei 2018): zie memo 18inf00048 over evaluatie
samenhangend handhavingsbeleid 2014-2019. Medio 2019 volgt
nog een eindevaluatie waarin ook input zal worden opgehaald bij
externe partners en portefeuillehouders(s). Gezamenlijk vormen de
betreffende evaluaties input voor een nieuw op te stellen
samenhangend handhavingsbeleid.
Update 7/5/2019: Voorstel volgt om evaluatie uit te stellen tot 2020
i.v.m. implementatie van de nieuwe omgevingswet

19.

Q1-2021

Beleidsplan Openbare Verlichting 20182022
(pfh. B. Faber-de Lange)

Wat: 17rv000102 / 17rb000157
Hoe: Evaluatie

20.

Q1-2021

Wijzigingsverordening
Winkeltijdenverordening gemeente
Overbetuwe 2013 (eerste wijziging)
(pfh burgemeester)

Wat: 18rv000080, 18rb000114
Hoe: Evalueren toepassing van de verordening

21.

Q1-2021

Scenario’s doelgroepenvervoer
(pfh. Engels)

Wat: 19rv000076 en rb000090
Hoe: jaarlijkse evaluatie

22.

Q3-2021

Gast van de raad
(raadslid E. Elbers)

Wat: 19rv000063, 19rb000072)
Hoe: Evaluatie project ‘Gast van de raad’ daarbij ook kijken naar
activiteiten in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2022.

23.

Q1-2022

Nota risicomanagement
(pfh. B. Faber-de Lange)

Wat: 18rv000009 Nota risicomanagement 2018
Hoe: evaluatie van de nota gebeurt in afstemming met de
auditcommissie. De bevindingen van de evaluatie dienen t.z.t. als
input voor een actualisatie van de nota risicomanagement.

24.

Q1-2023

Evaluatie systematiek personeelsbudget
(P-budget)
(pfh burgemeester)

Wat: 19rv000079,19rb000089)
Hoe: evaluatie

25.

Q4-2023

BIZ centrum Elst
(pfh burgemeester)

Wat: 19rv000067,19rb000077
Hoe: In de uitvoeringsovereenkomst is opgenomen dat de stichting
Centrummanagement Elst uiterlijk 31 december 2023 een
evaluatie zal verrichten naar het functioneren van de
bedrijfsinvesteringszone.

