Openbare Besluitenlijst College van B&W
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

2.O

02-11-2021
9:00 - 13:00
1.1 B&W kamer
Lucien van Riswijk
Nanne van Dellen, Belinda Elfrink, Daniëlle Jansen, Carla Koers, Lucien van Riswijk
en Hans Winters

Z/21/393115 Subsidieaanvraag SV Gelders Eiland
T.b.v. de raadsvergadering van 22 december 2021.
Besluit:
Conform advies:
1. De raad voor te stellen eenmalig een subsidie beschikbaar te stellen van
€ 113.084, - voor modernisering van sportaccommodatie Aerdt en de kosten te
dekken uit de algemene reserve;
2. In te stemmen met samenwerkingsovereenkomst inclusief bijlagen en deze aan te
gaan met de vereniging S.V. Gelders Eiland.
Wij adviseren de burgemeester om:
1. De verantwoordelijk portefeuillehouder volmacht te verlenen om de
samenwerkingsovereenkomst inclusief bijlage te ondertekenen.
Toelichting:
In 2017 is door een fusie tussen S.V. Aerdt en S.V. Carvium (Herwen) de vereniging
S.V. Gelders Eiland ontstaan. Tot kortgeleden maakte de vereniging gebruik van twee
sportparken, maar S.V Gelders Eiland wil zo spoedig mogelijk haar activiteiten
concentreren op de accommodatie in Aerdt en de accommodatie in Herwen ontruimen
en aan de gemeente opleveren. Daarnaast is sportpark Aerdt toe aan modernisering
en aanpassing.
Op 31 mei 2021 heeft het bestuur van S.V. Gelders Eiland een subsidie aanvraag
gedaan voor een bedrag van € 113.084,- voor voormelde modernisering en aanpassing
van sportpark Aerdt en voor ontruiming van het niet meer in gebruik zijnde sportpark
Herwen.
Het college stelt aan de raad voor om het bedrag van € 113.084,- beschikbaar te
stellen aan S.V. Gelders Eiland uit algemene reserve.
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3.O

Z/21/395703 Mandatering aan bedrijfsvoeringsorganisatie RDL
Besluit:
Conform advies:
1. Het Mandaatbesluit GR Reinigingsdienst De Liemers vast te stellen;
2. Het Bestuur van RDL te mandateren om een besluit te nemen over de aankoop
van grond voor het aanbiedstation 7Poort voor zover het aankoopbedrag maximaal
€ 1.557.888 bedraagt
3. Geen wensen en bedenkingen vragen zoals bedoeld in artikel 169 Gemeentewet
te vragen aan de gemeenteraad.
In afwijking van het onderstaande advies, de volmacht aan de voorzitter van de
bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst De Liemers te verlenen tot de aankoop
van grond voor de realisatie van het aanbiedstation 7Poort tot het maximale
aankoopbedrag van € 1.557.888.
Wij adviseren de burgemeester om:
1. Volmacht te verlenen aan de voorzitter van het bestuur van de
bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst De Liemers, om namens de gemeente
de in het collegebesluit uit adviespunt 1. bedoelde contracten te ondertekenen.
Toelichting:
De colleges van de deelnemende gemeenten Montferland en Zevenaar zorgen voor de
vaststelling van toereikende mandaten, volmachten en machtigingen, zodat
Reinigingsdienst De Liemers zijn taken uit kan voeren op het gebied van
afvalinzameling.

4.O

Z/21/400867 In te stemmen met de bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening
Oost-Nederland (ZON) 2de fase Deltaprogramma 2022-2027
Het collegevoorstel is aangehouden in de collegevergadering van 19 oktober 2021 en
is nu aangevuld met de kanttekening onder 1.3.
Besluit:
Conform advies:
1. In te stemmen met de bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening OostNederland (ZON) 2e fase Deltaprogramma 2022-2027;
Wij adviseren de burgemeester om:
1. De wethouder mevrouw C. Koers-de Graaf volmacht te verlenen om de
bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 2e fase
Deltaprogramma 2022-2027 namens het college te ondertekenen.
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Toelichting:
Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst en het onderliggende
werkprogramma gaat de zoetwatervoorziening in Oost-Nederland een nieuwe fase in.
De transitie wordt ingezet van het afvoeren van water naar het nog beter vasthouden
van water. Samen met de partners in Rijn-Oost, waar ook de gemeente Zevenaar
onderdeel van uitmaakt, gaan we op zoek naar een nieuwe balans in het
watersysteem.

6.O

Z/20/369839 Functiewijziging voor het perceel Het Klooster 8 te Angerlo
Besluit:
Conform advies:
1. Medewerking te verlenen aan de functiewijziging voor het perceel Het Klooster 8 te
Angerlo;
2. Het ontwerp wijzigingsplan met de IMROcode
NL.IMRO.0299.WP00HKLOODTER8-ON01 op grond van de Wet ruimtelijke
ordening op de gebruikelijke wijze openbaar bekend te maken en gedurende 6
weken ter inzage te leggen;
3. Geen ontwerp-exploitatieplan voor dit wijzigingsplan op te stellen, omdat het
kostenverhaal anderszins is verzekerd op grond van artikel 6.12 lid 2 sub a Wet
ruimtelijke ordening.
Toelichting:
Door initiatiefnemer is een verzoek tot een functiewijziging ingediend bij de gemeente
Zevenaar. Het betreft een wijziging van de bestemming ‘Bedrijf’ naar de bestemming
‘Wonen’. In het voorliggend wijzigingsplan is dit geregeld. Dit ontwerp wijzigingsplan is
gereed om op grond van de Wro ter inzage te worden gelegd.

7.O

Z/21/400917 Motie opvang statushouders/vergunninghouders
Besluit:
Conform advies:
1. Uitvoering te geven aan de op 24 februari 2021 aangenomen motie waarin het
college wordt verzocht in overleg te gaan met het rijk over de huisvesting van
statushouders;
2. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de afhandeling
van de motie.

Toelichting:
De gemeenteraad heeft op 24 februari 2021 een motie aangenomen waarin het college
wordt verzocht in overleg te treden met de het rijk over de huisvesting van
statushouders. Het college geeft hier gehoor aan door de zorgen die de gemeenteraad
heeft over de beperkte mogelijkheden voor huisvesting voor statushouders en de
beperkte middelen voor deze huisvesting te delen met het rijk.
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Z/21/401479 Benoemen Hoofdstembureauleden
Besluit:
Conform advies:
1. Voor de periode 1 januari 2022 – 1 januari 2026 leden en plaatsvervangende leden
te benoemen voor het Hoofdstembureau conform het bijgevoegde
benoemingsbesluit.

Toelichting:
De Kieswet verplicht tot het instellen van een Hoofdstembureau voor de aankomende
verkiezingen. Het Hoofdstembureau heeft taken op het gebied van de registratie van
politieke groeperingen, de geldigheid van de kandidatenlijsten en het vaststellen van de
verkiezingsuitslag. Het vorige benoemingsbesluit loopt tot 1 januari 2022. Voor de
periode 1 januari 2022 – 1 januari 2026 benoemen we nieuwe leden.
9.O

Z21/382524 Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
Besluit:
Conform advies:
1. REL Backoffice B.V. een incidentele subsidie ter waarde van € 191.039,- te
verlenen in het kader van uitvoering geven aan de RREW;
2. Regionaal Energieloket Projecten B.V. opdracht te verstrekken voor de uitvoering
van diverse activiteiten in het kader van de RREW;

Wij adviseren de burgemeester om:
1. Volmacht te geven aan Beleidsmedewerker Duurzaamheid Lars Grims voor de
ondertekening van de incidentele subsidiebeschikking RREW, de
opdrachtbevestiging aan Regionaal Energieloket Projecten B.V. en de Datauitwisselingsovereenkomst RREW met Regionaal Energieloket Projecten B.V.
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