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

2.O

22-02-2022
9:00 - 13:00
Raadzaal
Lucien van Riswijk
Belinda Elfrink, Daniëlle Jansen, Carla Koers, Lucien van Riswijk en Hans Winters
Nanne van Dellen

Z/22/412458 Ontwerpbestemmingsplan Waaijakkers II Aerdt
Besluit:
Conform advies:
1. Planologische medewerking verlenen aan de realisatie van 41
grondgebonden woningen en 8 gestapeld ter plaatse van Waaijakkers te
Aerdt onder de volgende voorwaarden:
a. De gemeente ontwikkelt op haar grond maximaal 24 woningen, een
stoppende agrariër mag 5 vrijstaande woningen bouwen en de bestaande
boerderij verbouwen tot max 3 wooneenheden, Vryleve bouwt max 18
woningen en een particulier mag max 2 woningen bouwen.
b. De gemeente richt de openbare ruimte in. De andere drie partijen dragen
bij in de kosten.
c. er wordt een anterieure overeenkomst gesloten waarbij onder andere de
planrealisatie wordt vastgelegd.
2. Het ontwerp bestemmingsplan met de IMROcode
NL.IMRO.0299.BP09WAAIJAKKERII-ON01 op grond van de Wet ruimtelijke
ordening op de gebruikelijke wijze bekend te maken en gedurende 6 weken
ter inzage te leggen.
3. Geen ontwerp-exploitatieplan voor dit bestemmingsplan op te stellen, omdat
beoogd is het kostenverhaal anderszins te regelen op grond van artikel 6.12
lid 2 sub a Wet ruimtelijke ordening.
Toelichting:
Het college geeft het ontwerpbestemmingsplan voor Waaijakkers II in Aerdt vrij.
Met dit bestemmingsplan kunnen maximaal 49 extra nieuwe woningen worden
toegevoegd. Het plan wordt 6 weken ter inzage gelegd, zodat een ieder een
zienswijze kan indienen op het plan.
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Z/21/410454 Mogelijke realisatie bezuinigingsopdracht t.a.v. overname
activiteiten NME door Kunstwerk!
T.b.v. raadsvergadering 20 april 2022
Besluit:
Conform advies:
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1. Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
Toelichting:
In de raadsvergadering van 3 november 2021 heeft de raad het raadsbesluit over
de meerjarenbegroting 2022-2025 geamendeerd vastgesteld. Hierdoor is de
bezuinigingsmaatregel “stopzetten financiering NME” stopgezet voor de duur van
1 jaar. Dit betekent dat de raad een besluit moet nemen over de overname van
de NME door Kunstwerk! en de bijbehorende subsidie van € 100.000 voor een
periode van 4 jaar. Ook zal de raad een besluit moeten nemen of wordt
ingestemd met het feit dat de lasten van € 100.000 worden gedekt uit het
positieve meerjarensaldo van de begroting 2022-2025 . Met dit raadsbesluit komt
de overname van de NME door Kunstwerk! in de volgende fase en zullen er
enkele uitvoerende afspraken gemaakt moeten worden.

10.O

Z/22/413177 Dienstverleningsovereenkomsten MGR 2022
Besluit:
Conform advies:
Wij adviseren het college:
1. Naar aanleiding van de wijziging van de Modulaire gemeenschappelijke
regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR) vier nieuwe
dienstverleningsovereenkomsten te sluiten voor de verschillende modules
waar Zevenaar aan deelneemt.
2. In te stemmen met de bijbehorende verwerkersovereenkomst per module.
Wij adviseren de burgemeester om:
3. De verantwoordelijk portefeuillehouder volmacht te verlenen om de
dienstverleningsovereenkomsten met de MGR te ondertekenen.
Toelichting:
De Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
(MGR) is recent gewijzigd. Per module sluiten we daarom een nieuwe
dienstverleningsovereenkomst, waarin vastgelegd is welke diensten de MGR
voor ons uitvoert tegen welke kosten.
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