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Z/21/384413 Beleidsregel ‘Terrassenbeleid gemeente Zevenaar 2021'
Besluit
Conform advies:
1. De beleidsregel ‘Terrassenbeleid gemeente Zevenaar 2021’ vast te stellen voor
zover ieders bevoegdheid;
2. De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over dit
besluit.
Toelichting
Terrasvergunningen worden aangevraagd op basis van onze APV en in de
vergunningen zijn voorschriften opgenomen. Tot heden gold de beleidsregel
‘Terrassenbeleid gemeente Zevenaar 2009-2011’. Die beleidsregel voldeed echter niet
aan de huidige wet- en regelgeving en miste op bepaalde vlakken draagvlak. Daarom
is de geactualiseerde beleidsregel ‘Terrassenbeleid gemeente Zevenaar 2021’
vastgesteld.

5.O

Z/20/372192 Convenant Gegevensverstrekking bij aanpak personen met verward
gedrag
Besluit
Conform advies:
1. Als college van burgemeester en wethouders in te stemmen met het convenant
Gegevensverstrekking bij aanpak personen met verward gedrag;
2. Als burgemeester in te stemmen met het convenant Gegevensverstrekking bij
aanpak personen met verward gedrag.
Toelichting
Gemeente Zevenaar streeft naar een (sociaal) veilige woon- en leefomgeving voor alle
inwoners. In de gemeente is de laatste drie jaar een stijging te zien van het aantal
meldingen over personen met verward gedrag. Om het stijgende aantal meldingen
tegen te gaan, is een nauwe samenwerking met de politie, waarbij er over en weer
gegevens met elkaar gedeeld mogen worden, noodzakelijk. Het convenant
Gegevensverstrekking bij aanpak personen met verward gedrag (hierna: het
convenant) maakt het mogelijk om op een juridisch verantwoorde manier gegevens van
personen met verward gedrag tussen de politie en de gemeente uit te wisselen. Door
een nauwe samenwerking en vroegtijdige gegevensverstrekking kan persoonsgerichte
hulpverlening ingezet worden, kan terugkerende overlast voorkomen worden en de
(sociale) veiligheid gewaarborgd worden.

9.O

Z/21/386341 Raadsvoorstel vaststellen Regionale Energiestrategie Arnhem
Nijmegen 1.0
Ten behoeve van de raadsvergadering van 2 juni 2021.
Besluit
Conform advies:
1. Kennis te nemen van de Regionale Energie Strategie 1.0 Regio Arnhem Nijmegen
(RES-AN 1.0);
2. De gemeenteraad voor te stellen de RES-AN 1.0 vast te stellen, met de
kanttekening:
a. dat de gemeente zich vooralsnog zal richten op 4 lopende projecten en nog
geen invulling/uitwerking geeft aan het regionale zoekgebied;
b. de gemeente niet kan instemmen met de aanduiding van Verkenningsgebieden
windturbines op het grondgebied van de gemeente Zevenaar ten behoeve van
agenda RES-AN 2.0;
3. De gemeenteraad te informeren over de aandachtspunten voor de RES-AN 2.0.
Toelichting
Door het samenwerkingsverband van provincie, gemeenten en waterschappen is de
Regionale Energiestrategie Arnhem-Nijmegen 1.0 (RES-AN 1.0) opgeleverd. De RESAN 1.0 wordt nu aan de besturen (gemeenteraad) ter besluitvorming voorgelegd.
De RES-AN 1.0 is een strategische verkenning voor zon- en windenergie en
(rest)warmte in de regio. De verkenning richt zich op 2030 met een doorkijk naar 2050.
Het is het ‘bod’ van de regio voor de uitvoering van het nationaal Klimaatakkoord en
het Gelders Energieakkoord. Daarbij is het doel van de RES ook om in het licht van de
transitie-opgave regionaal keuzes te maken waar het beste grootschalige duurzame
energie opgewekt kan worden. Het RES-AN 1.0 bevat uiteindelijk achtentwintig
concrete regionale afspraken (spelregels) op het gebied van samenwerking,
doorwerking, warmte, ruimte (elektriciteit: zon en wind) en participatie.
Het college heeft besloten om de RES-AN 1.0 met een positief advies ter
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
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