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Z/21/381560 Beleidsambities Deltaplan Klimaatadaptatie de Liemers
T.b.v. de raadsvergadering van 24 maart 2021.
Besluit
Conform advies:
Wij adviseren u om de gemeenteraad voor te stellen:
1. De beleidsambities zoals deze verwoord zijn in bijgevoegde memo vast te stellen;
2. het college te mandateren de beleidsambities verder uit te werken in een
uitvoeringsprogramma.
Toelichting
Binnen de Liemers samenwerking (gemeenten Westervoort, Zevenaar en Duiven en
het waterschap Rijn en IJssel) wordt momenteel gestalte gegeven aan het ‘Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie’. Na het in beeld brengen van de kwetsbaarheden voor
klimaatverandering in de Liemers zijn risicodialogen opgezet. Hierin zijn op
verschillende manieren inwoners en stakeholders betrokken bij het thema en de
beeldvorming rond het thema. Op basis van het participatietraject (zie bijlage van de
memo voor uitkomsten en opzet van de participatie-opzet) worden de volgende
beleidsambities voorgesteld:
1. We werken aan een gezondere en beter bereikbare buitenruimte voor onze
inwoners met voldoende biodiversiteit, groen, schaduw en gebruiksgemak;
2. In de Liemers is in 2050 minder kans op wateroverlast in gebouwen dan nu en
minder risico op voor de gemeente onverwachte financiële schades;
3. We benutten de (bergings-) capaciteiten van het natuurlijk bodemsysteem en het
watersysteem beter om voldoende water te bewaren voor drogere periodes;
4. Inwoners worden regelmatiger geïnformeerd over klimaatadaptatie op eigen terrein
en de acceptatie van klimaateffecten blijft in stand.
In de bijgevoegde memo worden de beleidsambities nader toegelicht met de vraag
aan de raad om deze vast te stellen als basis voor het uit te werken
uitvoeringsprogramma.

4.O

Z/21/380007 Afhandelen brief horecaondernemers inzake bezwaar tegen terras bij
horeca Turmac Cultuurfabriek
Besluit
Conform advies:
1. De conceptbrief aan de horecaondernemers te sturen.

Toelichting
Door een viertal horecaondernemers die gevestigd zijn aan de Markt is bezwaar
gemaakt tegen de komst van een terras bij de horecavoorziening bij de Turmac
Cultuurfabriek. Met hen heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden, waarin feitelijke
informatie is gedeeld en antwoord is gegeven op enkele bij hen levende vragen.
Afgesproken is schriftelijk te reageren op hun brief.

7.O

Z/18/311342 Kredietaanvraag uitvoering 2e viaduct 7Poort
T.b.v. de raadsvergadering van 24 maart 2021.
Besluit
Conform advies:
1. De gemeenteraad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 2,35
miljoen voor realisatie van het 2e viaduct 7Poort.
Toelichting
Voor de hoofdontsluiting van BusinessPark 7Poort is in het verleden een viaduct
aangelegd over het spoor die de verbinding vormt tussen de Hengelderweg en het
bedrijventerrein. Vanwege het belang van het bedrijventerrein en de bedrijven die zich
daar gevestigd hebben en zich nog gaan vestigen, is het wenselijk een betere en
robuustere ontsluiting te krijgen van en naar het bedrijventerrein. De gemeenteraad
heeft daarom in 2018 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de
voorbereiding van het 2e viaduct 7Poort. De voorbereiding is in een stadium
aangekomen waarin het wenselijk is ook het uitvoeringkrediet beschikbaar te stellen.

8.O

Z/21/380721 Beleidsplan Inburgering
T.b.v. de raadsvergadering van 24 maart 2021.
Besluit
Conform advies:
1. In te stemmen met het Beleidsplan Inburgering 2022-2025;
2. de gemeenteraad voor te stellen om het Beleidsplan Inburgering 2022-2025 vast te
stellen.
Toelichting
Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting 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. Het Beleidsplan Inburgering geeft hiervoor de kaders weer.

9.O

Z/21/380418 Tussenevaluatie Armoede & schuldenbeleid 2019 - 2022
T.b.v. de raadsvergadering van 24 maart 2021.
Besluit
Conform advies:
1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in formulering van doelstellingen;
2. De gemeenteraad voor te stellen om de hergeformuleerde doelstellingen vast te
stellen, te weten:
a. “Op 1 januari 2023 is het aantal inwoners dat gebruik maakt van
inkomensondersteunende maatregelen met 10% gestegen ten opzichte van 1
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januari 2018.”
b. “Vanaf 1 januari 2023 hebben we van 30% van onze inwoners boven de 75 jaar
in kaart welke behoefte zij hebben aan (extra) ondersteuning.”
c. “Op 1 januari 2023 maakt 10% van de inwoners die in de begeleiding voor
schuldhulpverlening zitten gebruik van instrumenten die bijdragen aan de
vergroting van hun financiële zelfredzaamheid.”
d. “Op 1 januari 2023 is het aantal inwoners dat ten opzichte van 31 december
2019 onder bewind staat met 10% gedaald.”
3. Op basis van nieuwe inzichten en adviezen te beslissen over het voorstel tot afzien
van ophogen van de inkomensgrens voor de ‘bijdrage en compensatieregeling
voor chronisch zieken en gehandicapten’ naar 140%.
Toelichting
In februari 2019 heeft de raad het Armoede & schuldenbeleid 2019 - 2022 vastgesteld.
De tussenevaluatie wat betreft het behalen van de doelstellingen leggen wij graag aan
u voor. In lijn met de PDCA-cyclus, zoals benoemd in de Beleidsvisie Sociaal Domein
gemeente Zevenaar 2020-2023, hebben wij kritisch gekeken naar de geformuleerde
ambities, doelstellingen en resultaten. Met specifiek oog voor de meetbaarheid van de
doelstellingen. Hier zijn een aantal voorstellen tot wijzingen uit voortgekomen die wij u
graag voorleggen ter vaststelling. Doel hiervan is een betere meetbaarheid van de
betreffende doelstellingen ten behoeve van de ondersteuning van onze inwoners op
het gebied van armoede en schulden.

10.O

Z/21/380997 Aanvragen suppletie-uitkering explosieven (OCE) i.r.t. het project
aan de Kerkstraat 21 in Zevenaar
T.b.v. de raadsvergadering van 24 maart 2021.
Besluit
Conform advies:
1. De raad voor te stellen om een suppletie-uitkering explosieven aan te vragen uit
het Gemeentefonds bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
Toelichting
De gemeente vraagt een suppletie-uitkering explosieven aan bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie. Het betreft een tegemoetkoming van 70% in
gemaakte kosten ten behoeve van explosievenonderzoek. De overige 30% van de
kosten wordt gedragen door de initiatiefnemer.

11.O

Z/21/379636 Vaststellen mandaatbesluit openbaarmaking VGGMinspectierapporten Wmo-aanbieders
Besluit
Conform advies:
1. De VGGM, door middel van het bijgevoegde besluit, te mandateren tot
openbaarmaking van VGGM-inspectierapporten van Wmo-aanbieders en het
besluit met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in werking te laten treden.
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Toelichting
De gemeente geeft met het collegebesluit uitvoering aan de mogelijkheid om de
inspectierapporten van het VGGM openbaar te maken. Dit vanuit het oogpunt van
transparantie van de kwaliteit van de geleverde Wmo-dienstverlening.
12.O

Z/20/361397 Ontwerp projectomgevingsvergunning fase 1 "Keurbeek 3 en 5 in
Herwen"
Besluit
Conform advies:
1. In te stemmen met de realisatie van vijf aaneengebouwde woningen aan de
Keurbeek 3 en 5 in Herwen en het ontwerpbesluit voor fase 1 van de
projectomgevingsvergunning met bijbehorende stukken voor een periode van zes
weken ter inzage te leggen;
2. Vast te stellen dat de vormvrije m.e.r.-notitie voldoende informatie bevat om te
beoordelen of er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te
verwachten en dat daarom geen milieueffectrapport noodzakelijk is.
Toelichting
Naar aanleiding van de positieve grondhouding van het college op de conceptaanvraag
van 17 oktober 2019 is de projectomgevingsvergunning verder uitgewerkt. De
projectomgevingsvergunning is door initiatiefnemer in twee fases ingediend. Met fase 1
van de projectomgevingsvergunning wordt de activiteit “Planologisch strijdig gebruik’
verleend (het ruimtelijke aspect) voor de locatie Keurbeek 3 en 5 in Herwen. De
woningen komen op de locatie van agrarische opstallen die niet meer in gebruik zijn en
gesloopt worden. De eerste stap is het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit van
fase 1 van de projectomgevingsvergunning. Als deze fase goed is doorlopen, kan
initiatiefnemer verder met fase 2 van de projectomgevingsvergunning (te weten het
onderdeel ‘Bouw’ etc.).

13.O

Z/21/381616 Vaststellen zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten
Besluit
Conform advies:
1. De uitkomst van de zelfevaluaties en de ENSIA verantwoordingsrapportages vast
te stellen;
2. Kennis te nemen van het ENSIA puntenrapport BRP en Reisdocumenten
Zevenaar.
Toelichting
Ieder jaar moet de gemeente in opdracht van het Rijk voor Identiteitsgegevens de
kwaliteit van de inrichting, werking en beveiliging van de Basisregistratie Personen
(BRP) en de processen rondom paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten zelf
evalueren aan de hand van door het Rijk opgestelde vragenlijsten. Uit de zelfevaluatie
blijkt dat de het resultaat van de zelfevaluaties niet op alle onderdelen voldoet aan de
norm. Het college stelt de uitkomst van de zelfevaluaties vast.
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