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Lucien van Riswijk
Nanne van Dellen, Belinda Elfrink, Daniëlle Jansen, Carla Koers, Lucien van Riswijk
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Z/21/379495 Subsidie Kunstwerk! 2021
Besluit
Conform advies:
1. Voor 2021 aan stichting Culturele Voorzieningen in de Liemers (Kunstwerk!),
€ 1.266.751 subsidie te verlenen.
Toelichting
Wij verlenen Kunstwerk! voor 2021 subsidie, omdat de organisatie een belangrijke
basisvoorziening in onze gemeente is. Kunstwerk! biedt een op elkaar afgestemd
productaanbod op het gebied van cultuur, erfgoed, muziekonderwijs, lezen en
literatuur, debat en educatie. Middels prestatieafspraken behorende bij de subsidie
zorgen wij er voor dat de activiteiten van Kunstwerk! bijdragen aan onder meer
identiteitsvorming, ontmoeting en ontplooiing van onze inwoners en (het volgen van)
goed onderwijs, het vinden van een baan of het aangaan van sociale contacten
ondersteunen.

5.O

Z/20/379675 Wijk van de Toekomst Angerlo concept Transitieplan Angerlo
t.b.v. Commissie Ruimte op 7 april
Besluit
Conform advies:
1. Een positieve grondhouding aan te nemen ten opzichte van het concept
Transitieplan Angerlo;
2. de commissie Ruimte kennis te laten nemen van het concept Transitieplan Angerlo
en middels bijgevoegde startnotitie ter consultatie aan de commissie aan te
bieden.
Toelichting
Angerlo wordt aardgasvrij! Hoe? Dat is nog niet besloten. Wel heeft de Regiegroep
(inwoners, gemeente, woningcorporatie Plavei en netbeheerder Liander) gezamenlijk
een richting op het oog, waarbij de betaalbaarheid een belangrijk uitgangspunt is.
Op basis van verkenningen, onderzoeken en afwegingen is de voorlopige keuze voor
de kern Angerlo een collectieve oplossing (zoals een warmtenet). Naast de keuze voor
techniek blijft het isoleren van woningen belangrijk, want warmte die niet nodig is, hoeft
ook niet gewonnen en getransporteerd te worden.
De onderbouwing van de voorlopige keuze staat in het ontwerp Transitieplan Angerlo
beschreven. Er is nog wel verder onderzoek en verificaties van gegevens nodig. Dat
verwerkt wordt in het definitieve Transitieplan Angerlo (medio zomer 2021), de
volgende stap naar uitvoering.
Het ontwerp Transitieplan Angerlo wordt ter consultatie aangeboden aan de raad zodat
eventuele reacties en aandachtspunten vanuit de raad in het definitieve plan
meegenomen kunnen worden.

6.O

Z/19/342202 Aanwijzen aanbiedplaatsen
Besluit
Conform advies:
1. Aanbiedlocaties definitief aan te wijzen volgens bijgevoegde tekeningen.
Toelichting
In een deel van de gemeente zijn nog geen aanbiedlocaties voor het aanbieden van
afvalcontainers en zakken aangewezen. Om de situatie in de gehele gemeente gelijk te
maken, zijn er concept aanbiedlocaties aangewezen. De reacties van inwoners zijn
verwerkt en nu worden de locaties definitief aangewezen.

8.O

Z/21/381379 Ontwerp bestemmingsplan Uitmeentsestraat 4 Giesbeek
Besluit
Conform advies:
1. In te stemmen met de regels, verbeelding en toelichting van het
ontwerpbestemmingsplan Uitmeentsestraat 4 Giesbeek;
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
Op een terrein aan de Uitmeentsestraat te Giesbeek is wel verblijfsrecreatie mogelijk,
maar geen permanente voorzieningen. Met dit voorstel wil het college in principe
meewerken aan de bouw van 23 recreatiewoningen langs de dijk. Deze
recreatiewoningen hebben uitzicht over de dijk en geven daarmee de wenselijke
invulling van verblijfsrecreatie. Hiermee worden meer overnachtingen gerealiseerd

11.O

Z/20/378548 Actualisatie strategisch beleidskader milieutoezicht
Besluit
Conform advies:
1. Het ‘rapport toezicht en handhaving ODRA, Visie, leidende principes
en strategieën’ vast te stellen (kader regionaal milieutoezicht) en
- Intrekken van het beleid omgevingsrecht nalevingsstrategie, inclusief
sanctiestrategie ODRA van 28 oktober 2015.
2. Het protocol ‘dwangsombedragen en -termijnen ODRA’ vast te stellen.
3. Kennis te nemen van de Evaluatie TH-beleid 2014-2015 ODRA tot heden.
4. Kennis te nemen van de probleem- en risicoanalyse milieutoezicht regio Arnhem.
5. De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Toelichting
Voorstel tot vaststelling van een geactualiseerd strategisch beleidskader milieutoezicht
met bijbehorend protocol dwangsombedragen en – termijnen. Deze fungeren als
leidraad voor de wijze waarop ODRA haar milieutoezicht- en handhavingstaken
regionaal voor al haar partners vervult.
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