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Voorzitter Jan-Hein de Vreede
Gemeentesecretaris Geeske Wildeman

afwezig: burgemeester H. van Kooten, wethouder E. van Hoften

Aanwezigen A. Sørensen , J.H. de Vreede , P.A. de Vries

4 Bespreking openbare agenda

4.1 Concept begroting 2020 en wijziging van de begroting 2019 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid van
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.(Raad 6 juni 2019)

De raad voor te stellen om:

Begroting 2019

1. Niet akkoord te gaan met de incidentele (€ 900.000) en structurele (€480.000)
doorberekening naar de gemeenten van de tegenvallende onderhoudslasten
brandweerkazernes door een extra gemeentelijke bijdrage én door verhoging van de
jaarbijdrage per 2019 (begrotingswijziging);

2. De veiligheidsregio te adviseren de extra onderhoudskosten van de brandweerkazernes te
dekken vanuit hun eigen middelen zoals opgenomen in de vastgestelde
programmabegroting 2019.

Begroting 2020

3. Niet akkoord te gaan met de structurele doorberekening naar de gemeenten van de
onderhoudslasten van de brandweerkazernes ( € 480.000);

4. Akkoord te gaan met de gevraagde extra bijdragen (€313.289) voor het schoon werken
brandweer;

5. Akkoord te gaan met 2,9% indexverhoging ( €1.087.119) van de jaarbijdrage per 2020
waaruit ook de hogere verzekeringspremies ( €160.000) gedekt moeten worden;

6. De VRGZ op te dragen met dekkingsvoorstellen te komen waardoor geen verhoging van de
deelnemersbijdrage ontstaat, en deze voor te leggen aan de deelnemende gemeenten;

7. Het algemeen bestuur te verzoeken een algemene audit van de organisatie VRGZ uit te
laten voeren;

8. In te stemmen met bijgaande concept zienswijze.

Besluit Conform advies

4.2 Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid(Raad 6 juni 2019)



1. De raad voor te stellen om:
2. Onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring in te stemmen met de

jaarrekening 2018 en het positieve resultaat van €78000;
3. Onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring in te stemmen met de

door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid voorgestelde
bestemmingsvoorstellen ten aanzien van het positieve resultaat van het onderdeel Crisis-
en rampenbestrijding van € 234.000

- € 108.000 toe te voegen aan de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding;- € 126.000 toe
te voegen aan de bestemde reserve organisatie ontwikkeling;

3. In te stemmen met het bestemmingsvoorstel om het negatieve resultaat van het onderdeel
Regionale Ambulance Voorziening (RAV) van € 156.000 te onttrekken aan de (algemene)
reserve aanvaardbare kosten RAV;

4. In te stemmen met bijgaande concept zienswijze

Besluit Conform advies.

4.3 Wijziging gemeenschappelijke regeling Avri (Raad 6 juni 2019)

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Avri

2. De raad te verzoeken om het college toestemming te verlenen tot het wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling Avri

Besluit Conform advies.

4.4 Uitspraak Raad van State, planschade Langestraat Heerewaarden

1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Raad van State van 10 april 2019.
2. Als de aanvrager zijn zienswijze tegen het ontwerpplan intrekt, de resterende planschade te

compenseren door herstel in natura door ongewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2016.

3. Als de aanvrager zijn zienswijze tegen het ontwerpplan niet intrekt, de percelen Langestraat
37-39 los te knippen uit het plan buitengebied en een postzegelplan voor deze locatie,
overeenkomstig het ter inzage gelegde ontwerpplan, voor vaststelling aan de raad aan te
bieden, gelijktijdig met de vaststelling van het plan buitengebied.

Besluit Conform advies.

4.5 Memo invulling amendement 300 jaar Paardenmarkt Hedel

Voor kennisgeving aangenomen

Besluit Niet conform advies.

Graag opstellen van een Raadsinformatiebrief om de raad mee te
nemen in de afwegingen die zijn gemaakt, omdat het niet past bij de
gedachte van de raad toen ze dit amendement aannam. Idee was een
extra feestelijk element rondom de dag met een congres / lezing / oud-
politicus Landbouw e.d. Boekpresentatie in oktober lijkt daar niet bij
aan te sluiten. Film past wel.

4.6 Memo kleiwagon Hurwenense UIterwaard



Voor kennisgeving aangenomen

Besluit Het college neemt hier kennis van. N.a.v. de memo benadrukt het
college dat hier een kans ligt om een stagiair aan te hangen om er ook
een mooi historisch verhaal bij te maken en er meer aandacht / studie
van maken. Sowieso om meer met stagiairs te werken.

4.7 Verlaging hondenbelasting om baten in evenwicht te brengen met de lasten (motie).Cie S&F 11 juni
2019Raad 20 juni 2019

Akkoord te gaan met de reactie op de motie en aan de raad voorleggen dat verlaging van het tarief
hondenbelasting m.i.v. 2020 van € 67,08 tot € 37,08 kan plaatsvinden als de baten meer in
evenwicht met de lasten worden gebracht.

Besluit conform advies.

4.8 Drielse Veldweg 1 Velddriel en Veilingweg 23 Velddriel: anterieure overeenkomst en meeliften
ruimtelijke onderbouwing met actualisatie buitengebied

In te stemmen met het sluiten van anterieure overeenkomsten conform bijgevoegde concepten voor
de locaties Drielse Veldweg 1 en Veilingweg 23, teneinde de op beide locaties voorziene ruimtelijke
ontwikkelingen op te kunnen nemen in het (vast te stellen) bestemmingsplan 'Buitengebied
herziening 2016' (conform de daartoe eerder opgestelde ‘meelift-regeling’).

Besluit Conform advies.

4.9 Advies AB GR Avri 8 mei 2019

conform advies.

Het college besluit tot een schriftelijke inbreng van ons standpunt (vanwege de afwezigheid van
Van Hoften).
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