Openbare besluitenlijst College van B&W 10 mei 2022
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

2.O

10-05-2022
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/22/420650 Jaarverslag Handhaving 2021 en
Handhavingsuitvoeringsprogramma 2022
Besluit:
Conform advies:
1.
2.
3.

Het bijgevoegde jaarverslag toezicht & handhaving 2021 vast te stellen.
Het bijgevoegde handhavingsuitvoeringsprogramma 2022 vast te stellen.
Het jaarverslag en programma ter kennisgeving aan de raad aan te bieden.

Toelichting:
In het jaarverslag handhaving 2021 wordt aangegeven welke werkzaamheden zijn
verricht op het gebied van handhaving in het jaar 2021 en welke knelpunten daarbij
naar voren zijn gekomen. In het handhavingsuitvoeringsprogramma is weergegeven
hoe invulling wordt gegeven aan toezicht & handhaving voor de gemeente Zevenaar in
het jaar 2022.
3.O

Z/22/415723 Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Rhederlaag
Besluit:
Conform advies:
1. Het ontwerpbestemmingsplan Rhederlaag in procedure te brengen en ter inzage te
leggen en op gebruikelijke wijze te publiceren.
Toelichting:
Het college geeft het ontwerp bestemmingsplan Rhederlaag vrij, zodat deze
gezamenlijk met 4 ontwerpvergunningen gecoördineerd gedurende 6 weken ter inzage
kan worden gelegd.

5.O

Z/22/420616 Beleidsregels studietoeslag en beleidsregels individuele
inkomenstoeslag
Besluit:
Conform advies:
1. De Beleidsregels studietoeslag gemeente Zevenaar 2022 vast te stellen met
terugwerkende kracht tot 1 april 2022.
2. De Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Zevenaar 2022 vast te
stellen en per 1 juni 2022 in werking te laten treden.
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3. De Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Zevenaar 2018 in te
trekken per 1 juni 2022.
Toelichting:
Door middel van een wetswijziging zijn landelijk de bedragen voor de studietoeslag
geharmoniseerd per 1 april 2022. Hiermee vervalt de verordeningsplicht voor de
studietoeslag en zijn lokaal beleidsregels studietoeslag opgesteld. Daarnaast zijn de
beleidsregels individuele inkomenstoeslag aangepast en verduidelijkt. Zowel de
studietoeslag als de inkomenstoeslag vallen onder de Participatiewet.
6.O

Z/22/420621 Samenwerkingsovereenkomst BNG Prepaid
Besluit:
Conform advies:
1. De samenwerkingsovereenkomst met de BNG voor het aanschaffen van Prepaid
kaarten aan te gaan.
Toelichting:
Er wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Bank Nederlandse
Gemeenten om prepaid kaarten (bankpassen) af te kunnen geven. Met name bedoeld
voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne.
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