Datum vergadering

Onderwerp

12-5-2020 Motie burgerparticipatie bij afwijking
bestemmingsplan

Portefeuillehouder
DHT

Behandelend
ambtenaar
G.J. Willemsen

5-10-2021 Motie BOB, PvdA, VVD Socialiseren
DHT
grondvergoeding bij windmolenparken versie

L. Albers van de
Linden

15-2-2022 T Woonagenda Overbetuwe 2025

E. Goossens

DHT

Afgehandeld in Afgehandeld?
kwartaal
1. Om deel te nemen aan een door de raad te organiseren ronde tafel gesprek over het informeren en Q4 2022
betrekken van inwoners bij vergunningverlening, in het
bijzonder waar het een afwijking of wijziging van het bestemmingsplan betreft.
2. De landelijk en lokale attenderings-services voor bekendmakingen van lokale besluiten en
vergunningverlening breder bekend te maken.
3. De gemeenteraad zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor de kadernota 2022 concrete voorstellen
te doen hoe de burgerparticipatie rondom vergunningverlening en wijziging c.q. afwijking van bestemmingsplannen verder kan worden verbeterd.
Actie/toezegging

verzoekt het college:
- op korte termijn in kaart te brengen of en zo ja, hoe het concept van de gesocialiseerde
grondvergoeding in het gemeentelijk beleid kan worden verankerd
en daarna te bezien of dit ook in de RES-regio c.q. bij projecten in samenwerking met aangrenzende
gemeenten kan worden verankerd
Wethouder Hol zegt toe dat de tekst van de woondeal integraal onderdeel is van wat wij in de
woonagenda afspreken. De woonagenda is een beleidsstuk en deze wordt vastgesteld voor 4 jaar, hij
wordt wel jaarlijks gemonitord en hier wordt de raad ook in meegenomen. Een geactualiseerd beleid
op de nu ingebrachte punten is een aanpassing.

Q2-Q3 2022

Q2-2022- Q32022

Bijzonderheden

Punt 1 en 2 zijn afgerond. Een RTG heeft inmiddels plaatsgevonden. Onderdeel 3 wordt
in Q2 2021 opgepakt 1/7 In het kader van de Omgevingswet werken we aan nieuw
participatiebeleid. Recent is daar in de raadswerkgroep Omgevingswet ook uitgebreid
over gesproken. Nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld, komen we
in Q4 2021 met een voorstel voor een tijdelijke aanpak rondom de participatie en
communicatie bij afwijkingen. 27/9 In de vorige beantwoording is gemeld dat we in Q3
van 2021 met een voorstel zouden komen. Gelet op het aantal aanvragen
omgevingsvergunningen, het aantal ruimtelijke verzoeken die we ontvangen, de
versnelling van diverse projecten, de nodige personele wisselingen en de
voorbereidingen omtrent de Omgevingswet is de genoemde termijnen niet gehaald. We
komen in Q2 2022 met een voorstel. 15/6 Het coalitieprogramma benadrukt hoe
belangrijk het college participatie vindt. Het programma bevat een aantal
uitgangspunten. We nemen deze uitgangspunten mee bij de verdere uitwerking. Het is
niet dat we tot die tijd stilzitten. Als de Omgevingswet in werking treedt gaat
participatie meer gewicht krijgen. In lijn met de nieuwe Omgevingswet attenderen we
aanvragers er nu al op de omgeving goed te informeren over en te betrekken bij
bouwplannen. Bij vragen uit de omgeving gaan we ook zelf het gesprek aan met die
omgeving en indien nodig proberen we partijen om tafel te krijgen. En zijn we van
mening dat het initiatief dermate bijzonder en uniek is dan sturen we actiever.

Uit de motie staat dat de planning van afhandeling wordt afgestemd met de planning
van actualisatie van de Visie op grondbeleid. Afhandeling om deze reden Q2-Q3 2022.

Q1-2023

19-4-2022 Toezegging , Motie BOB, D66, PvdA, VVD, CU, DHT
GBO, GL, CDA ivm woningsplitsing

G.Wolters

*Wethouder Hol zegt toe dat hier in Q2 of Q3 binnen de regio met maatregelen gekomen gaat
worden. Intern zijn we ook aan het kijken of we met tijdelijke maatregelen kunnen komen.

29-5-2018 (18-04a) Motie van CDA, GBO en VVD over
bouwen in het buitengebied.

G.J. Willemsen/I.
Reinders

1. de raad een overzicht te doen toekomen van alle tot nu toe door de raad vastgestelde besluiten
Q4 2022
over “bouwen, wonen en werken in het buitengebied
van Overbetuwe”;
2. de raad daarnaast een overzicht te doen toekomen waaruit blijkt welke wet en regelgeving ( incl
Rijk en Provincie) van toepassing zijn;
3. beleidsregel “functieverandering en nieuwvestiging in het buitengebied Overbetuwe 2008” met de
raad te evalueren.

DHT

Raad is geinformeerd?

De eerste monitoring is voorzien een jaar na vaststelling van de Woonagenda 2025, dus
in Q1 2023.

Gelet op het aantal ruimtelijke verzoeken die we ontvangen en waarvan een groot deel
vervolgens in procedure gaat, de versnelling van diverse projecten, de nodige personele
wisselingen en de voorbereidingen omtrent de Omgevingswet is er tot op heden geen
capaciteit om invulling te geven aan deze motie. Met de vele verzoeken die allemaal nog
graag onder het huidige regiem (lees bestemmingsplan) in procedure willen gaat dat op
korte termijn niet veranderen.
In Q4 van dit jaar komen we met een actuele planning voor deze motie.

5-10-2021 Motie VVD, BOB, CU Voortgang
tarievenbeleid en kostendekkendheid

Legenda Clusters
Bestuur
Inwoners

DHT

R.Kooten

Verzoekt het college om:
1. Samen met de Raad een visie te ontwikkelen hoe we willen toegroeien naar meer
kostendekkendheid van ons tarievenbeleid;
2. Hierin aandacht te besteden aan o.a. het gewenste niveau van kostendekkendheid, het wel of niet
meer gelijk trekken van tarieven en de samenhang met het STA beleid.
3. Te kijken in hoeverre we invulling kunnen geven aan het zorgdragen dat juist ook in de kleine
kernen van onze gemeente accommodaties beschikbaar blijven door
bijvoorbeeld een 1e veld goedkoper te maken dan een 12e veld.
4. Dit voorstel uiterlijk in december 2022 aan de Raad voor te leggen.

Q4-2022

Ruimte

