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

2.O

13-07-2021
9:00 - 13:00
Asger Jorn
Lucien van Riswijk
Nanne van Dellen, Belinda Elfrink, Daniëlle Jansen, Carla Koers, Lucien van Riswijk
en Hans Winters

Z/21/394693 Update Toeristische Objectbewegwijzering
Besluit:
Conform advies:
1. De beleidsnotitie ‘Uitgangspunten toeristisch objectbewegwijzering’ vast te
stellen;
2. In te stemmen met het investeren in maximaal 3 borden per nieuwe
participant;
3. In te stemmen met het verwijderen van de nostalgische groen-witte
verwijzingen en deze volgens de uitgangspunten zo mogelijk te vervangen
door bruin-witte verwijzingen;
4. Actualisatie en het beheer en onderhoud van de toeristisch-recreatieve
objectbewegwijzering in handen te geven aan City Outdoor Signs.
Toelichting:
Om de lokale economie een stimulans te geven zet de gemeente Zevenaar in op
maatregelen en projecten die kunnen worden uitgevoerd vanuit het herstelplan.
Eén van de maatregelen is het updaten van de toeristische bebording. De
gemeente actualiseert en investeert in de toeristische objectbewegwijzering,
heeft hiervoor uitgangspunten vastgesteld en heeft voor het beheer en
onderhoud een bedrijf ingezet die dit voor haar rekening neemt in afstemming
met de deelnemende ondernemers.

6.O

Z/21/394116 Opdracht RSD nieuwe Wet inburgering per 2022
Besluit:
Conform advies:
1. De Regionale Sociale Dienst de Liemers de opdracht te geven om
onderdelen van de nieuwe Wet inburgering vanaf 1 januari 2022 uit te
voeren.
Toelichting:
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Doel van de
nieuwe wet is dat inburgeraars vanaf het moment dat zij in de gemeente wonen
actief aan de slag gaan met inburgeren, taal, participatie en werk. De gemeente
krijgt de regie op de inburgering en werkt hierin nauw samen met de Regionale
Sociale Dienst de Liemers (RSD). De RSD krijgt opdracht om onderdelen van de
Wet inburgering uit te voeren vanaf 2022.

7.O

Z/21/394121 Bestemmingsplan Bijland Tolkamer
Besluit:
Conform advies:
1. In te stemmen met de regels, verbeelding en toelichting van het
ontwerpbestemmingsplan Bijland te Tolkamer;
2. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen;
3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
door de raad te laten vaststellen, omdat het kostenverhaal anderszins is
verzekerd.
Toelichting:
Het college heeft ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan voor
camping de Bijland. Deze herziening maakt de bouw van een nieuwe
bedrijfswoning, het verplaatsen van toilet/douchegebouw, het toestaan van
grotere stacaravans en een uitbreiding met 40 camperplaatsen mogelijk. Het
ontwerpplan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd zodat een ieder zijn of
haar zienswijze kan indienen.

9.O

Z/21/329303 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Regio ArnhemNijmegen 2020
Besluit:
Conform advies:
1. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling vast te stellen.
Toelichting:
Bij besluit van 7 juli 2021 heeft de raad toestemming gegeven om de
Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem Nijmegen te wijzigen. Met het in dit
advies opgenomen besluit wordt het formele besluit tot wijziging van de
gemeenschappelijke regeling genomen.

10.O

Z/20/355568 Herplaatsing carillon
t.b.v. de raadsvergadering van 29 september 2021
Besluit:
Conform advies:
1. Het carillon te herplaatsen op het Turmac kantoorgebouw (gemeentehuis
Kerkstraat).
2. Hiertoe het bestaande krediet ‘vierde verdieping gemeentehuis’ in te zetten.

Toelichting:
In 1958 schonken de inwoners van de gemeente Zevenaar een carillon aan de
gemeente en dit heeft bijna 60 jaar lang op het dak van het oude gemeentehuis
aan het Raadhuisplein gestaan. Sinds 2015 staat het in opslag in verband met
de verkoop van het oude gemeentehuis en de verhuizing naar de Kerkstraat.
Wij stellen de raad voor het carillon te herplaatsen op het nieuwe gemeentehuis
en weer in gebruik te nemen.
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11.O

Z/21/393233 Verlenging dienstverleningsovereenkomst VEB
Besluit:
Conform advies:
1. De dienstverlening van Verzuim Expertise Bureau (VEB) voor de inzet van
de bedrijfsarts te continueren onder voorbehoud van instemming door de
Ondernemingsraad.
2. Akkoord te gaan met een enkelvoudige aanbesteding en daarmee af te
afwijken van het inkoopbeleid.
3. Gunning van de opdracht te mandateren aan het afdelingshoofd
Bedrijfsvoering.
Toelichting:
Het continueren van de dienstverlening van VEB m.i.v. 01.01.2022. Het huidige
contract is ingegaan op 01.01.2018 en kon maximaal drie keer verlengd worden.
Gezien de opdrachtwaarde moet een nieuwe opdracht onderhands meervoudig
worden aanbesteed. Dat wil zeggen dat er conform het geldende inkoopbeleid
meerdere offertes moeten worden gevraagd. Echter de huidige situatie vraagt op
het gebied van arbodienstverlening om continuïteit. Om die reden wordt
geadviseerd, in afwijking van het inkoopbeleid, enkelvoudig onderhands aan te
besteden en de opdracht 1 op 1 te gunnen aan VEB.

Besluitenlijst College van B&W
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

6.2w

29-06-2021
9:00 - 13:00
Raadzaal
Lucien van Riswijk
Nanne van Dellen, Belinda Elfrink, Daniëlle Jansen, Carla Koers, Lucien van Riswijk
en Hans Winters

Z/21/363287 Opleggen lasten onder dwangsom Beekseweg 4 en 6 te Babberich
Besluit:
Conform advies met toevoeging zinssnede onder beslispunt 1, gronden met
Rijksmonumentale status:
1. een last onder dwangsom op te leggen voor twee bijenkasten op gronden met
Rijksmonumentale status aan de Beekseweg 6 te Babberich;
2. een last onder dwangsom op te leggen voor een poort aan de Beekseweg 6 te
Babberich;
3. een last onder dwangsom op te leggen voor een carport aan de Beekseweg 4 te
Babberich.
Toelichting:
Het college heeft besloten handhavend op te treden tegen overtredingen van de Wabo
in Babberich. Er is een carport en een poort gebouwd en er zijn twee bijenkasten
geplaatst, zonder dat hiervoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Voor
dergelijke (bouw)activiteiten is een omgevingsvergunning nodig. Bovendien is het
landgoed een rijksmonument en is voor het wijzigen van een rijksmonument ook een
omgevingsvergunning nodig. Tot slot zijn de carport en de bijenkasten in strijd met het
bestemmingsplan.
Pagina 3

Pagina 4

