Agenda raadsvergadering 6 juli 2022
Tijd

19:30 uur

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

L.J.E.M. van Riswijk

1

Opening

2

Vaststellen agenda
2a. Ordevoorstel bekrachtigen toevoegen agendapunt aan raadsagenda
(agendapunt 14 "verzoek opheffing geheimhouding")

3

Vragenuur
4a. Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
Door de CDA fractie zijn schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording
ingediend over Veelschrijverij en over de TONK gelden
4b. Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse
besturen gemeenteschappelijke regelingen
4c. Mededelingen college
4d. Wijze van afdoening van de ingekomen stukken

4

Vaststellen besluitenlijsten van de vorige vergaderingen
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 8
en 14 juni jl. vast te stellen.

5

Z/22/425499 Raadsvoorstel en -besluit benoeming leden in de klankbordgroep
Reinigingsdienst De Liemers
De raad wordt voorgesteld de drie voorgedragen raadsleden die, zoals weergegeven
in de bekendmaking uitslag stemming vertegenwoordiging in de klankbordgroep
Reinigingsdienst De Liemers, de meeste stemmen hebben verkregen te benoemen
tot vertegenwoordigers in de klankbordgroep Reinigingsdienst De Liemers namens
de gemeenteraad Zevenaar.
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6

Z/22/425500 Raadsvoorstel - en besluit benoemen plaatsvervangende leden in de
Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio regio Arnhem Nijmegen en
de Euregioraad
De raad wordt voorgesteld:
1. Dhr. K. Godschalk te benoemen tot plaatsvervangend lid namens de gemeenteraad
Zevenaar in de Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen
2. Dhr. E. Vernes te benoemen tot plaatsvervangend lid namens de gemeenteraad
Zevenaar in de Euregioraad.

7

Z/22/411961 Vaststellen Samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en
Beschermd Wonen
De raad wordt voorgesteld:
1. De regiovisie samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd
Wonen vast te stellen.
2. De brief aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling vast te stellen.
Portefeuillehouder: Stef Bijl

8

Z/22/420369 Conceptbegroting Reinigingsdienst De Liemers (RDL) 2023
De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2023 van
Reinigingsdienst De Liemers.
Portefeuillehouder: Bart Kagei
Door de fractie WijZZ is een amendement op dit voorstel ingediend.

9

HAMERSTUK Z22/419681 Jaarstukken 2021 Gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld:
1. De jaarstukken 2021 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de
reactie van het college op dit verslag;
3. Voor het totaal van de boekwaarde van overgenomen activa van Ataro een nieuwe
bestemmingsreserve kapitaallasten sportaccommodaties te vormen en een bedrag
van € 1.387.467 toe te voegen;
4. Het restant van het voordelige resultaat 2021 van € 6.464.444 toe te voegen aan de
algemene reserve.
Portefeuillehouder: college
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10

HAMERSTUK Z/22/421769 Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021
De raad wordt voorgesteld de Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021 vast te
stellen.
Portefeuillehouder: Arthur Boone

11

HAMERSTUK Z/22/420721 Ontwerpbegroting VGGM 2023
De raad wordt voorgesteld om de zienswijze conform de concept-zienswijzebrief vast
te stellen en daarmee in te stemmen met de VGGM begroting 2023, onder de
voorwaarde dat de VGGM de noodzakelijke verbetering van de bedrijfsvoering beter
onderbouwt.
Portefeuillehouder: Burgemeester Van Riswijk

12

Moties vreemd aan de orde van de dag
- Door de fracties SP en VVD is de motie Opstellen richtlijn veelschrijvers ingediend.
Deze motie werd eerder door de fractie SP ingediend in de vergadering op 20 april en
aangehouden.
- Door de fracties Lokaal Belang en D66 is de motie Romeinse rijk zichtbaar in de
gemeente Zevenaar! ingediend.
- Door de fracties PvdA, SP, GroenLinks en WijZZ is de motie openbare en
opengestelde toiletten - gemeente Zevenaar ingediend
- Door de fracties SP, Lijst 10 en WijZZ is de motie Uitbreiding energietoeslag
ingediend
- Door de fractie WijZZ is de motie Herinrichting sportpark Hengelder ingediend.
- Door de fractie Lijst 10 is de Motie Stikstof ingediend.

13

Z/22/425732 Verzoek tot opheffing geheimhouding (onder voorbehoud
bekrachtiging gemeenteraad)
De raad wordt voorgesteld naar aanleiding van de ontvangen Woo-verzoeken de
geheimhouding op de stukken behorende bij de raadsbesluiten van 24 maart 2021
(met kenmerk INT/21/1017506 en INT/21/1009747) in stand te laten.
Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk

14

Sluiting

Zevenaar, 29 juni 2022.
De burgemeester van Zevenaar,
L.J.E.M. van Riswijk
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