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RDL Montferland

Vraag, opmerking,
toezegging

antwoord

Hoe hoog is de bijdrage
van de gemeente
Montferland?

De oorspronkelijke insteek
was om de aanbiedstations in
‘s-Heerenberg en Lobith
alleen open te houden voor
gratis stromen. Op verzoek
van de gemeente Montferland
heeft het bestuur van RDL dat
voornemen heroverwogen.
Op 15 september heeft het
bestuur van RDL daarover een
voorlopig besluit genomen,
dat op 20 december 2021
definitief is gemaakt. De
stukken van de
bestuursvergaderingen zijn
met de raad gedeeld in
Raadsinformatiebrieven. Dit
punt maakte ook onderdeel
uit van de presentatie voor
raadsleden van Montferland
en Zevenaar op 7 oktober
2021. Deze presentatie is ter
beschikking gesteld aan de
raad.
De investering voor ’sHeerenberg is destijds
geraamd op € 200.000,-. Dat
leidt tot extra jaarlijkse lasten
van ruim € 21. 000,- (= € 0,60
per huishouden), die verdeeld

worden over alle huishoudens
van beide gemeenten. Zoals
geldt voor alle kosten die voor
alle aanbiedstations van RDL
worden gemaakt.
Ruimte

Kagei

BOR

RDL Illegale stort

is er een trend
waarneembaar waarin
we een toename zien in
het aantal illegale
stortingen?

De incidentele
werkzaamheden betreffen alle
niet reguliere
werkzaamheden, die RDL in
opdracht van de gemeente
Zevenaar uitvoert.
Voorbeelden zijn
gladheidsbestrijding,
evenementen en het
opruimen van illegale stort. In
2021 zijn aan het opruimen
van illegale stort door RDL 153
uren besteed. In 2020 was dat
nog 100 uur. Voor 2023 is 150
uur geraamd.

Ruimte

Kagei

BOR

RDL

Is het vermelde getal
In 2021 is in Zevenaar aan huis
van 90 kilo realistisch en 97 kg restafval opgehaald.
vormt dit nog een risico? Voor 2023 wordt een
prognose gedaan van 90 kg
per inwoner. De planning is
dat in 2023 in de gehele
gemeente de ondergrondse
containers voor restafval bij
hoogbouw in gebruik zijn
genomen en dat daarmee ook

de hoogbouw in de
voormalige gemeente
Zevenaar werkt volgens het
diftarprincipe. Op grond
hiervan is de verwachting dat
door een betere
afvalscheiding bij de
hoogbouw de hoeveelheid
restafval met 35% daalt. Dit
levert een belangrijke bijdrage
om gemeentebreed op 90 kg
per inw uit te kunnen komen.
Ruimte

Van Orden

RO

Uitvoeringsrapportage
grondexploitaties 2021

nagegaan wordt wat de
stand van zaken is
m.b.t. de realisatie van
130-150 woningen door
de Outlet en wat de
consequenties daarvan
zijn. Dit werd in het
voorstel gemist

De 130-150 woningen zijn niet
meegenomen in de
Uitvoeringsrapportage
Grondexploitatie 2021 omdat
het vooralsnog om eerste
ideeën gaat. De plannen zijn
nog niet verder uitgewerkt en
passen ook momenteel niet in
het vigerende
bestemmingsplan. De
financiële consequenties die
de 130-150 woningen
mogelijk hebben, kunnen pas
inzichtelijk worden gemaakt
wanneer plannen concreter
zijn en kunnen pas worden
verwerkt in de
grondexploitatie als de

bestemming van de locatie
wordt veranderd / in
overeenstemming wordt
gebracht met de beoogde
ontwikkeling.

Ruimte/Samenleving Kagei

RO

Archeologische vondsten Gelders
Eiland

Toegezegd is om uit te
zoeken hoe de
gemeente de
archeologische
vondsten in eigendom
zou kunnen krijgen en
tijdelijk/permanent in
Zevenaar kan
tentoonstellen

Over de archeologische
vondsten:
De vondsten zijn van de
Provincie Gelderland.
Momenteel liggen de
vondsten bij het
archeologische bureau RAAP,
die in opdracht van de
provincie de locatie HerwenHemeling onderzoekt en
opgraaft.
De vondsten worden pas
overgedragen naar het
provinciaal depot als het
onderzoek is afgerond. Dit zal
naar verwachting enige jaren
in beslag nemen. Vondsten
worden gewoonlijk via het
provinciaal archeologisch
depot uitgeleend.

Samenleving

Bijl

MO

Reíntegratievoorzieningen

Is er een verklaring over
het verhoogde
percentage lopende reintegratievoorzieningen
in Zevenaar ten
opzichte van het
Gelderse gemiddelde ?

Het verhoogde percentage
lopende reintegratievoorzieningen in
Zevenaar ten opzichte van het
Gelderse gemiddelde is een
gevolg van de bestuurlijke
opdracht die door de raad aan
de RSD is gegeven.
In deze opdracht is o.a.
bepaald dat extra aandacht en
begeleiding wordt gegeven
aan inwoners met een
migratieachtergrond, mensen
met een arbeidsbeperking,
jongeren tot 27 jaar en
zorgklanten.
Dit met als doel dat meer
mensen uit een
uitkeringssituatie geraken en
meer inwoners voor wie het
verkrijgen van werk niet
(direct) haalbaar is, mee te
laten doen aan de
samenleving.

Samenleving

Bijl

MO

Energietoeslag

Bij de aanvraag door de
ZZP’er moet het
inkomen over 2021
opgegeven worden
terwijl de toeslag

De voorwaarden die in het
aanvraagformulier staan
genoemd, gelden ook voor
ZZP’ers. Dit betekent dat
ZZP’ers recht hebben op de

betrekking heeft op de
kosten die dit jaar
(2022) gemaakt worden.
Waarom wordt er
gekeken naar het
inkomen over 2021?
Want mogelijk komen er
dan mensen niet voor in
aanmerking terwijl zij nu
wel geconfronteerd
worden met de hoge
kosten en deze
misschien nu niet
kunnen voldoen?

toeslag indien zij drie
maanden voorafgaand aan de
aanvraag een laag inkomen
hebben (tot 120% van de
bijstandsnorm). Ingeval
ZZP’ers een aanvraag indienen
gaan we af op de schatting
van de zelfstandige en zal er
dus ook geen afwijzing
plaatsvinden. De schatting
wordt achteraf gecontroleerd
op basis van de jaarstukken.
We vragen naar cijfers van
2021 en de meest recente
omzetaangifte om bij
eventuele twijfel op het recht
de ZZP’er te wijzen op de
gevolgen indien niet aan de
voorwaarden wordt voldaan.
Het gegeven dat het voor de
vraagsteller kennelijk niet
duidelijk is, betekent dat ook
inwoners dit mogelijk
onduidelijk vinden. We zullen
de teksten op de website en
het aanvraagformulier daarom
verduidelijken.

Samenleving

Bijl

MO

Energietoeslag

wat wordt er gedaan om
de energietoeslag onder
de aandacht te brengen
bij de inwoners die niet
bekend zijn bij de
gemeente (RSD)?

We zullen op korte termijn
een voorlichtingscampagne
voeren waarbij we gebruik
maken van media, social
media en onze partners uit
het armoedeplatform.
Op deze campagne is niet
eerder ingezet vanwege de
hoeveelheid aanvragen die we
hebben ontvangen.

Samenleving

Kagei

MO

Overlast speelplaats nabij
wooncomplex Hagendel

er is een schriftelijke
beantwoording
toegezegd over de
huidige stand van zaken
m.b.t. de geluidsoverlast
die de bewoners van
Hagendel ondervinden
van de openbare
speelplaats

Vanuit Openbare Orde en
Veiligheid (OOV) is er een
collegevoorstel in de maak
waarin de huidige stand van
zaken wordt aangegeven en
een voorstel komt voor de
toekomstige aanpak.
Ja, er komen vanuit de buurt
klachten over geluidsoverlast,
zwerfafval etc. We hebben als
gemeente een aantal
maatregelen getroffen, maar
die zijn vooralsnog niet
voldoende om de klachten te
stoppen, vandaar het voorstel
dat in de maak is.

Samenleving

Kagei

MO

Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang De wethouder zegt toe
de raad schriftelijk te
informeren of er in
Zevenaar ook sprake van
een onvolledige
personele bezetting

Kinderopvangorganisaties
geven aan dat bij de
organisaties sprake is van
personeelstekort. Tot op
heden heeft dit nog niet
geleid tot sluiting van locaties
en/of sluiting van bepaalde
dagdelen.

Samenleving

Bijl

MO

Klanttevredenheidsonderzoek RSD

is er weer een
tevredenheidsonderzoek
gedaan bij de klanten
van de RSD?

In het jaar 2021 heeft er geen
Klanttevredenheidsonderzoek
(KTO) bij de RSD
plaatsgevonden; in het
eerstvolgende bestuurlijk
overleg van de RSD worden
afspraken gemaakt over een
nieuw te houden KTO.

Middelen

Boone

FIN

Besteding TONK-gelden

De wethouder zegt toe
de raad voor 6 juli te
informeren over de
mogelijkheden om de
niet bestede TONK
gelden eventueel op een
andere manier te
besteden voor een
kwetsbare doelgroep.

De niet bestede TONK-gelden
(€ 475.000) maken onderdeel
uit van de € 1 miljoen die als
noodherstelfonds voor
ondernemers beschikbaar is
gesteld.
De voorfinanciering is vanuit
de algemene reserve gegaan
en daarom gaat het overschot
nu terug naar de algemene
reserve.

