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2.O
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Lucien van Riswijk
Nanne van Dellen, Belinda Elfrink, Daniëlle Jansen, Carla Koers, Lucien van Riswijk
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Z/20/354854 Intern controleplan 2020
Besluit
Conform advies:
1. Het intern controleplan 2020 vast te stellen;
2. Zevenaar in controle – controleomgeving 2020 vast te stellen.
Toelichting
Het college besluit het Intern Controleplan Concern 2020 vast te stellen. Het intern
controleplan bevat een beschrijving van de opzet en de werking van de
(verbijzonderde) interne controle van de rechtmatigheid. Ter voorbereiding op de
rechtmatigheidsverantwoording is het onderdeel Zevenaar in controle –
controleomgeving toegevoegd. In 2021 worden deze twee onderdelen voor het
beoordelen van de beheersing samengevoegd in één plan.

3.O

Z/20/374049 Beleidsregels bijzondere bijstand 2021
Besluit
In afwijking van advies:
1. De Beleidsregels bijzondere bijstand 2021 vast te stellen met uitzondering van de
voorzieningen brillen (lenzen), tandarts en steunzolen;
2. De Beleidsregels bijzondere bijstand 2018 in te trekken per 1 januari 2021.
Toelichting
De gemeente Zevenaar heeft in beleidsregels bijzondere bijstand vastgelegd hoe zij
uitvoering geeft aan de Participatiewet. De beleidsregels bijzondere bijstand zijn
aangepast naar aanleiding van de al vastgestelde bezuinigingen per 2021.

6.O

Z/20/375958 Aanschaf walnootbomen voor Zevenaarse dorpen
Besluit
Conform advies:
1. Akkoord te gaan met de aanschaf van walnootbomen voor alle Zevenaarse dorpen
en stad Zevenaar;
2. Samen met de dorpsraden een geschikte locatie voor de bomen uit te zoeken.
Toelichting
Aan de Zevenaarse dorpen en stad Zevenaar zal symbolisch een walnootboom worden
geschonken die de inwoners in de toekomst zal herinneren aan de bijzondere
coronaperiode.

7.O

Z/20/376783 Uitvoeringsplan Woondeal
Besluit
Conform advies:
1. Kennis te nemen van het ‘Uitvoeringsplan Woondeal’;
2. De gemeenteraad het Uitvoeringsplan ter kennisname toe te sturen, middels
bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Toelichting
De Woondeal is een langjarige samenwerkingsagenda voor de woningbouwopgave in
de Groene Metropoolregio. Belangrijkste doel is het verbeteren van het functioneren
van de woningmarkt en het vergroten van de bouwproductie in de regio. Met het
uitvoeringsplan kan de woondeal verder tot uitwerking worden gebracht.

8.O

Z/19/345898 Informatisering: Liemerse I-visie en I-Strategie 2020-2022
Besluit
Conform advies:
1. Het oorspronkelijke advies te volgen (1.1 t/m 3.1) en een aanvullend beslispunt op
te nemen (4.1).
Het antwoord op uw aanhoudingsbesluit van 22 september en op het aanvullende
beslispunt is vervat in de toegevoegde memo.
1.1 De beschreven visie en strategie te onderschrijven;
2.1. In te stemmen met de gezamenlijke projecten en daarbij aan te geven dat er
per project een uitwerking volgt waarna het besluit valt over daadwerkelijke
uitvoering;
3.1. Akkoord te gaan met het ontwikkelbudget, d.w.z. ruimte die ontstaat door
vrijvallende kapitaallasten en daarbij de kanttekening te plaatsen dat de
bezuinigingen op deze verbonden partij tot heroverweging kan leiden.
4.1 In een afzonderlijk traject te kijken naar de ict- en informatiestrategie in relatie
tot de eigen organisatieontwikkeling c.q. gemeentelijke rollen, behoeften en
maatschappelijke opgaven voor onze gemeente in de steeds digitaler wordende
samenleving.
Toelichting
De doordenderende informatiesamenleving vraagt van de lokale overheid om periodiek
opnieuw te kijken naar deze ontwikkeling en hierover een beeld te vormen. Zevenaar,
1Stroom, RSD en RID hebben een gezamenlijke visie en strategie op informatisering
gemaakt voor de periode 2020-2022. De nadruk ligt op het toepassen van wettelijke
regels en het uitvoeren van afspraken die via de VNG zijn gemaakt.

9.O

Z/20/358803 Bouwrealisatie- en uitvoeringsovereenkomst Kindcentrum
Sterrenschool
Besluit
Conform advies:
1. Met LiemersNovum een bouwrealisatieovereenkomst te sluiten met betrekking tot
het realiseren van het ‘Kindcentrum De Sterrenschool’ aan de Guido Gezellestraat
40/42 overeenkomstig bijgaande concept-bouwrealisatieovereenkomst
(ink/20/998207);

2. In de onder beslispunt 1 bedoelde bouwrealisatieovereenkomst op te nemen dat
de gemeente het Kindcentrum De Sterrenschool in appartementsrechten zal laten
splitsen;
3. Samen met LiemersNovum de uitvoeringsovereenkomst met Koenders Totaalbouw
B.V. te sluiten ten behoeve van de realisatie van het bovengenoemd kindcentrum
overeenkomstig bijgaand concept “basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen vernieuwbouw
Guido Gezelle 40-42” (ink/20/998439)
Beslispunt burgemeester
Wij adviseren u om:
4. Wethouder Van Dellen volmacht te verlenen om de bij dit voorstel gevoegde twee
overeenkomsten te ondertekenen.
Toelichting
LiemersNovum en de gemeente sluiten een bouwrealisatieovereenkomst voor een te
realiseren kindcentrum aan de Guido Gezellestraat 40-42. Zij geven gezamenlijk
opdracht voor de bouw van dit kindcentrum aan Koenders Totaalbouw B.V.

12.O

Z/20/377206 Beheer en exploitatie Turmac Cultuurfabriek 2021 door Ataro B.V.
Besluit
Conform advies:
1. Ten behoeve van het beheer en de exploitatie van de Turmac Cultuurfabriek in
2021 met Ataro B.V. bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst te sluiten.
Wij adviseren de burgemeester om:
2. De verantwoordelijk portefeuillehouder volmacht te verlenen om de
dienstverleningsovereenkomst met Ataro B.V. te ondertekenen.
Toelichting
Ataro B.V. voert voor 2021 het beheer over de Turmac Cultuurfabriek en draagt zorg
voor de exploitatie, passend binnen de oorspronkelijke exploitatie opzet. Wij sluiten
hiertoe een overeenkomst.

14.O

Z/20/375112 Besluit gegevensverstrekking belastingen
Besluit
Conform advies:
1. Het Besluit gegevensverstrekking belastingen vast te stellen.
Toelichting
De medewerkers van het team Belastingen zijn door het college aangewezen als
belastingambtenaar in de zin van artikel 231 Gemeentewet. Hierdoor beschikken zij
over de bevoegdheden uit de wetten voor het heffen en innen van rijksbelastingen,
waarmee zij hun taken kunnen uitoefenen. Zij hebben daarmee toegang tot belastingen WOZ-gegevens. In de belastingwetgeving is geregeld dat er een strikte
geheimhoudingsplicht rust op deze gegevens. Deze wetten maken het wel mogelijk dat
het college met een regeling kan besluiten, dat voor bepaalde publiekrechtelijke taken
de (fiscale) geheimhoudingsplicht niet geldt. Voorliggend besluit voorziet in het

toestaan van gegevensverstrekking aan bepaalde gremia in het kader van bestrijding
van ondermijning.

16.O

Z/20/376569 Vaststellen Bodemkwaliteitskaart met addendum Pfas
Besluit
Conform advies:
1. De Bodemkwaliteitskaart met addendum Pfas vast te stellen.
Toelichting
Op 28 januari 2020 heeft u de Bodemkwaliteitskaart (Bkk) inclusief de oplegger Arseen
vastgesteld en tevens de normen voor Pfas overeenkomstig het tijdelijk
handelingskader van de minister van toepassing verklaard voor Zevenaar. Inmiddels
hebben er metingen plaatsgevonden in de regio over de Pfaswaarden. Voor Zevenaar
liggen de gemeten waarden binnen de normstelling van het tijdelijk toetsingskader.
Door de waarden in de Bkk op te nemen kan grondverzet plaatsvinden binnen het
gebied zonder de verplichting om grondmonsters te nemen.

18.O

Z/19/329303 Versterkte Regionale Samenwerking Arnhem-Nijmegen
Besluit
Conform voorstel:
1. De Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen vast te stellen;
2. De regeling tot vereffening (liquidatieplan) over te nemen
3. De regeling Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Regio met ingang
van 1 januari 2021, op te heffen;
4. Als lid van het Algemeen Bestuur de heer Lucien van Riswijk aanwijzen;
5. Als plaatsvervangend lid van het Algemeen bestuur de heer Nanne van Dellen
aanwijzen.
Toelichting
Bij besluit van 25 november 2020 heeft de raad toestemming gegeven om de
Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem Nijmegen te treffen. Tevens heeft de raad
toestemming gegeven om de regeling Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen
City Regio met ingang van 1 januari 2021, in te trekken. Met de in dit advies
opgenomen besluiten worden de formele besluiten tot oprichting en intrekking
genomen.

20.O

Z/20/376535 Verlenging mandaatbesluit taken VGGM inzake WvGGZ
Besluit
Conform voorstel:
1. Akkoord te gaan met de verlenging van het mandaatbesluit;
2. Akkoord te gaan met de verlenging van de taken door de VGGM inzake de
WvGGZ.

Toelichting
Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van kracht. De
gemeenten in de regio Gelderland-Midden hebben de uitvoering van deze wet
voorbereid met de ketenpartners. Met dit besluit gaat het college akkoord met de
verlenging van de uitvoering van de wettelijke taken die de Wet op de Verplichte GGZ
met zich meebrengen door de VGGM.
21.O

Z/20/369903 Afwikkeling AVG-verzoek
Besluit
Conform voorstel:
1. Het besluit op het AVG-verzoek vast te stellen.

Toelichting
Het college heeft een inzage verzoek ontvangen op basis van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming ( AVG ). In reactie op dit verzoek heeft het college
gevraagd het verzoek nader te specificeren, omdat het niet duidelijk is wat er gevraagd
wordt. Hierdoor kan geen goede invulling worden gegeven aan het verzoek. In
afwachting van een reactie is de termijn opgeschort. Er is geen reactie op dit verzoek
ontvangen, waardoor het college het besluit kan nemen het verzoek niet in behandeling
te nemen. Het voorliggende besluit voorziet in het niet in behandeling nemen van het
verzoek.

