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3.O

25-05-2021
9:00 - 13:00
Raadzaal
Lucien van Riswijk
Nanne van Dellen, Belinda Elfrink, Daniëlle Jansen, Carla Koers, Lucien van Riswijk
en Hans Winters
Laatste voor de raad van 7 juli

Z/18/314595 Beschikbaar stellen krediet herinrichting Raadhuisplein
t.b.v. raadsvergadering 7 juli 2021
Besluit
Conform advies:
1. in te stemmen met het definitieve herinrichtingsontwerp en de raad,
overeenkomstig bijgevoegd voorstel voor te stellen een krediet van € 650.000 vrij
te geven voor de herinrichting van het Raadhuisplein in Zevenaar;
2. in te stemmen om het ontwerp van de herinrichting ter inzage op de gemeentelijke
site te plaatsen.
Toelichting
Het college heeft besloten in te stemmen met het definitief ontwerp met kostenraming
voor de herinrichting van het Raadhuisplein en stelt de raad voor het benodigde krediet
beschikbaar te stellen.

4.O

Z/20/365174 Uitvoering geven aan amendement 9 behorende bij het Herstelplan
sociaaleconomische injectie Zevenaar
t.b.v. raadsvergadering 7 juli 2021
Besluit
Conform advies:
1. Het voorstel voor de uitvoering van amendement 9: Amendement Herstelplan;
versnellen verduurzaming gebouwen van de gemeente, voor te leggen aan de raad
ter besluitvorming.
Toelichting
Sinds maart 2020 is de wereld in de greep van het coronavirus. De gemeenteraad
heeft op 4 november 2020 het herstelplan ‘de sociaaleconomische injectie Zevenaar’
vastgesteld inclusief 5 amendementen en 2 moties. Met de maatregelen uit het
herstelplan willen we in Zevenaar inzetten op het stimuleren van de regionale en lokale
economie en op sociaal-cultureel herstel. Bij deze herstelmaatregelen zoeken we zo
veel mogelijk aansluiting bij de uitgangspunten van het coalitieakkoord. Met dit
collegevoorstel wordt uitvoering gegeven aan amendement 9, waarin het college is
opgedragen om in overleg te gaan met ondernemers en verenigingen/ stichtingen in de
getroffen sectoren en met hen tot een voorstel te komen voor de invulling van
€ 1.240.000,- binnen het totale bedrag voor het herstelplan.

5.O

Z/20/376291 Nota Grondbeleid Gemeente Zevenaar 2021
t.b.v. raadsvergadering 7 juli 2021
Besluit
Conform advies:
De raad voor te stellen om:
1. De Nota Grondbeleid Gemeente Zevenaar 2021 vast te stellen;
2. De Nota Grondbeleid Gemeente Zevenaar vastgesteld op 11 januari 2012, in te
trekken.
Toelichting
Wij stellen de raad voor om de Nota Grondbeleid 2021 vast te stellen, waarin het
grondbeleid is vastgelegd. We kiezen voor een situationeel grondbeleid. Dat betekent
dat we onze rol per project of locatie op basis van het afwegingskader bepalen. De
belangrijkste vraag is dan ook: in welke mate sluit een ontwikkeling aan bij het behalen
van onze eigen beleidsdoelen en die waar Zevenaar zich aan heeft gecommitteerd op
regionaal (of provinciaal) niveau. We kiezen per project of locatie een actieve of
faciliterende houding. We werken nauw samen met andere (markt)partijen en
voorkomen dat de gemeente onaanvaardbare risico’s neemt.

6.O

Z/20/376293 Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2020
t.b.v. raadsvergadering 7 juli 2021
Besluit
Conform advies:
1. In te stemmen met de Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2020 en deze ter
vaststelling aan te bieden aan de raad.
Toelichting
Analoog aan het proces rond de jaarstukken 2020 zijn de grondexploitaties integraal
doorgerekend op basis van actuele ontwikkelingen en uitgangspunten. De
Uitvoeringsrapportage grondexploitaties van 2020 wordt door middel van voorliggend
advies ter besluitvorming aangeboden. De gevolgen worden verwerkt in de jaarstukken
2020. Vervolgens wordt de rapportage ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

8.O

Z/21/389841 zienswijze op concept-regionale agenda 2022 (incl. actualisatie
2021), begroting 2022 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en
bestuursakkoord Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, The Economic
Board en provincie Gelderland
t.b.v. raadsvergadering 7 juli 2021
Besluit
Conform advies:
1. In te stemmen met de concept-regionale agenda 2022;
2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2022 van de Groene
Metropoolregio Arnhem Nijmegen.
3. Bestuursakkoord Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, The Economic Board
en provincie Gelderland voor kennisgeving aan te nemen.
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Toelichting
In november 2020 heeft de gemeenteraad van Zevenaar besloten deel te nemen aan
de versterkte regionale samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen. Nu liggen de
opgaven, waarop de regio zich de komende jaren gaat richten, ter consultatie voor.
Zevenaar herkent zich in voldoende mate in deze opgaven en ziet kansen om met
deelname aan deze opgaven de eigen ambities en doelstellingen, zoals onder meer
vastgelegd in het collegeprogramma 2018-2022, op een efficiënte en kwalitatief goede
wijze te realiseren. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor, met inachtneming
van een aantal kanttekeningen zoals neergelegd in de zienswijze, in te stemmen met
de regionale agenda 2022.
Met de conceptbegroting 2022 van de Groene Metropoolregio, waarin deze en eerder
gemaakte financiële afspraken zijn vertaald, kan worden ingestemd.

9.O

Z/21/389851 Hoofdlijnen concept Verstedelijkingsstrategie Arnhem- NijmegenFoodvalley
Besluit
Conform advies:
1. De hoofdlijnen concept Verstedelijkingsstrategie Arnhem - Nijmegen- Foodvalley
ter consultatie te bespreken met de raad tijdens de raadsinformatieavond van 9
juni 2021. De raad hiervan op de hoogte te stellen via bijgevoegde raadsbrief.
Toelichting
Voor inzichten over de lange termijn woon- en werklocaties, voortkomend uit een
integrale blik op de (groene) leefomgeving van onze regio, is de concept
Verstedelijkingsstrategie Arnhem - Nijmegen- Foodvalley opgesteld. Om de
Verstedelijkingsstrategie aan te scherpen is nu een consultatieronde belegd aan de
hand van de hoofdlijnen concept Verstedelijkingsstrategie Arnhem - NijmegenFoodvalley. Het college gaat in gesprek met de raad over de koppeling van de
Verstedelijkingsstrategie aan het lokale omgevingsbeleid.

11.O

Z/21/386116 Begroting RDL 2022-2025
t.b.v. de raadsvergadering van 7 juli 2021.
Besluit
Conform advies:
1. De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting van
Reinigingsdienst De Liemers (RDL).

Toelichting
De gemeenteraad van Zevenaar kan een zienswijze indienen over de begroting 2022
van Reinigingsdienst De Liemers. Het college adviseert de raad om geen reactie over
de begroting 2022 in te dienen.
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12.O

Z/21/389366 Jaarrekening 2020 tevens liquidatierekening Gemeenschappelijk
Orgaan Arnhem Nijmegen met inbegrip van jaarverslag/rekening 2020 van The
Economic Board
t.b.v. de raadsvergadering van 7 juli 2021.
Besluit
Conform advies:
1. Geen zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2020 van het
Gemeenschappelijk Orgaan van de Regio Arnhem Nijmegen;
2. Een zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2020 van The Economic Board.

Toelichting
De jaarrekeningen 2020 van het Gemeenschappelijke Orgaan van de Regio Arnhem
Nijmegen en The Economic Board sluiten met een batig saldo. Van deze bedragen
wordt toegestaan dat een deel wordt ingezet voor aflopende projecten en ter
verzekering van de bedrijfscontinuïteit. Het overige deel wordt teruggestort naar de
gemeente. Voor Zevenaar betekent dit een teruggave van in totaal € 8800

14.O

Z/21/391285 Conceptbegroting 2022 Veilig Thuis
t.b.v. raadsvergadering 7 juli 2021
Besluit
Conform advies:
1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2022, met daarin een concept bijdrage
van Zevenaar van €260.698;
2. de raad voor te stellen een zienswijze uit te brengen op de conceptbegroting 2022
van de Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden, inhoudende dat de raad instemt
met de conceptbegroting 2022, doch bezwaren te uiten tegen de vorming van een
risicoreserve en verhoging hiervan.
Toelichting
De Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden (VTGM) gaat huiselijk geweld en
kindermishandeling tegen. Met de invoering van de verbeterde meldcode per 2019 is
het werk van de stichting toegenomen. De gemeenten in Gelderland-Midden dragen
naar rato bij aan de VTGM. Het college stelt de raad voor een zienswijze in te brengen
op de conceptbegroting 2022 van de VTGM.

15.O

Z/21/387254 Kadernota 2022
t.b.v. raadsvergadering 7 juli 2021
Besluit
Conform advies:
1. de Kadernota 2022-2025 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad;
2. het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het
begrotingsresultaat 2022-2025.
Toelichting
De Kadernota 2022-2025 (hierna kadernota) is het moment om voorstellen voor nieuw
beleid integraal af te wegen. Hiermee vormen we de basis voor de meerjarenbegroting
2022-2025. We wegen daarom ook de autonome ontwikkelingen, de actualisatie van
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bestaand beleid en het nieuwe beleid.
De kadernota gaat uit van de financiële standen uit de 1e Voortgangsrapportage 2021.
De geschetste ontwikkelingen in de kadernota zorgen voor een structureel nadelig
begrotingssaldo. Toch schrappen wij niet al onze wensen en hebben wij een aantal
voorstellen voor nieuw beleid gehonoreerd. Wij doen dit omdat in deze kadernota nog
geen rekening is gehouden met de meicirculaire en aanvullende wijzigingen op de
algemene uitkering (met uitzondering van inflatiecorrectie). Wij verwachten de nodige
compensatie vanuit het Rijk, met name op het gebied van jeugdzorg. Maar ook
positieve effecten als gevolg van herijking gemeentefonds en wijziging van de
opschalingskorting.
Mogelijk heeft dit wel tot het gevolg dat bij de begroting nog enkele zaken uit de
kadernota moeten worden aangepast.

16.O

Z/21/387787 Jaarstukken 2020
t.b.v. raadsvergadering 7 juli 2021
Besluit
Conform advies:
1. de Jaarstukken 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.
Toelichting
Het college legt de jaarstukken 2020 aan de raad ter vaststelling voor. De jaarstukken
geven inzicht in de realisatie van de activiteiten uit de begroting 2020 en het financiële
resultaat.

19.O

Z/21/389785 Zienswijze SALD jaarstukken 2020 en MJB 2022-2025
t.b.v. de raadsvergadering van 7 juli 2021.
Besluit
Conform advies:
1. De raad voor te stellen om in te stemmen met de jaarstukken 2020 van het
Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg;
2. De raad voor te stellen om in te stemmen met de conceptbegroting 2022-2025 van
het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg;
3. De raad voor te stellen de zienswijze te geven om in te stemmen met de
jaarstukken 2020 en begroting 2022-2025 van het Streekarchivariaat De Liemers
en Doesburg.
Toelichting
De gemeente Zevenaar is aangesloten bij het samenwerkingsverband
Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg (SALD). Het Streekarchivariaat heeft als
doel het beheren van de archieven van de deelnemende gemeenten conform de
Archiefwet en het bevorderen van publicaties over de streek. Op grond van de
gemeenschappelijke regeling, en artikel 35 van de WGR, worden de raden van de
deelnemende gemeenten in gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de
jaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022-2025 van het Streekarchivariaat De
Liemers en Doesburg.
Het college stelt de raad voor in te stemmen met deze documenten.
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20.O

Z/21/391067 Afwijken van de overeenkomst met onze huisadvocaat voor
juridische adviesvraag inzake de ontwikkeling van een zonnepark.
Gedeeltelijk openbaar, met in achtneming van artikel 10 lid 2 sub b, e en g Wet
openbaarheid van bestuur
Besluit
Conform advies:
1. Af te wijken van de raamovereenkomst met onze huisadvocaat d.d. 5 juli 2018 om
een juridische adviesvraag uit te zetten bij een advocatenkantoor anders dan onze
huisadvocaat.
Toelichting
In 2018 is de gemeente Zevenaar op zoek gegaan naar een geschikte huisadvocaat
om juridische ondersteuning te kunnen bieden op o.a. het gebied van ruimtelijke
ontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in het sluiten van een raamovereenkomst met onze
huidige huisadvocaat. Om een adviesvraag bij een ander kantoor uit te kunnen zetten
en daarmee dus af te kunnen wijken van de raamovereenkomst zal het college daar
een expliciet besluit over moeten gaan nemen.

21.O

Z/21/391233 Compensatie NLG Rijnwaarden BV d.m.v. de Spuk IJZ regeling voor
tekort 2020 zwembad De Boskuul
Besluit
Conform advies:
1. NLG Rijnwaarden B.V., onder voorbehoud van toekenning door het Rijk, middels
de Spuk IJZ regeling een compensatie van maximaal € 31.284 te verlenen voor
gederfde omzet over 2020.
Toelichting
Om zwembad De Boskuul te ondersteunen, vragen wij bij het Rijk de specifieke
uitkering Spuk IJZ aan. Alleen bij toekenning verlenen wij hieruit compensatie aan NLG
Rijnwaarden B.V. voor gederfde inkomsten in 2020, als gevolg van de beperkende
maatregelen door corona.
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