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Bespreking openbare agenda

4.1

Beslissing op bezwaar tegemoetkoming incontinentiemateriaal

1. Kennis te nemen van het advies van de bezwaarschriftencommissie dd. 13 augustus 2020
2. Het bestreden besluit te herroepen en de tegemoetkoming incontinentiemateriaal toe te
kennen
3. Een tegemoetkoming incontinentiemateriaal middels bijgevoegde brief alsnog toe te kennen
aan andere inwoners die op dezelfde grondslag een aanvraag hebben ingediend
4. Bij verlenging van de regeling in 2021 deze aan te passen zodat aanspraak op een
tegemoetkoming niet meer mogelijk is voor stoma-afval.
Samenvatting

Een eerder besluit om een tegemoetkoming incontinentiemateriaal af
te wijzen omdat het stoma-afval betrof, is ingetrokken. Gebleken is dat
de regeling op dit onderdeel onvoldoende duidelijk is. Er is daarom
besloten de tegemoetkoming incontinentiemateriaal alsnog toe te
kennen voor deze aanvraag. Dit geldt ook voor de overige aanvragen
die om dezelfde reden zijn afgewezen. Indien de raad besluit tot
verlenging van deze regeling in 2021, zal de regeling op dit onderdeel
worden aangepast. Stoma-afval valt onder medisch afval. Het is de
bedoeling incontinentieluiers op termijn te verwerken tot grondstoffen.
Het college besluit conform advies.

4.3

Advies Algemeen Bestuur UBR 12-11-2020

In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur UBR van 12 november 2020
Samenvatting

Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het
Algemeen Bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk
Rivierenland (UBR) van 12 november 2020.
Het college besluit conform advies.

4.4

Vaststellen definitieve Nota Parkeernormen 2020 - Cie Ruimte 25-11-2020 - Raad 10-12-2020

1. De definitieve Nota Parkeernormen 2020 vrij te geven voor behandeling door de
gemeenteraad;
2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.

Samenvatting

Het college heeft ingestemd met de definitieve Nota Parkeernormen
2020 en besloten deze ter vaststelling voor te leggen aan de
gemeenteraad. Deze nieuwe Nota Parkeernormen vervangt het oude
parkeerbeleid. Deze actualisatie is noodzakelijk vanwege
veranderingen in autobezit. Tevens is in het nieuwe beleid de
flexibiliteit voor de centrumgebieden opgenomen.
Het college besluit conform advies. Wel geeft het college aan het
raadsvoostel nog aan te vullen zodat het beter zelfstandig leesbaar is.
Graag dit afstemmen met wethouder Van Hoften.

4.5

Woningmarktinstrumenten - Cie Ruimte 25-11-2020 - Raad 10-12-2020

1. Het voorstel met betrekking tot de in te zetten woningmarktinstrumenten ter besluitvorming
aan de gemeenteraad aan te bieden
2. De gemeenteraad daarbij een drietal verordeningen te laten vaststellen
3. in te stemmen dat deze verordeningen niet ter inzage hebben gelegen
4. Het instellen van de bestemmingsreserve “Vereveningsfonds sociale woningbouw”
Samenvatting

Het college heeft besloten om een voorstel met in te zetten
woningmarktinstrumenten ter besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad. Met de inzet van de woningmarktinstrumenten willen
we lokale woningzoekenden op de woningmarkt ondersteunen. Denk
aan de starterslening en een doelgroepenverordening.
Het college besluit conform advies.

4.6

Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2020, Defensie Pijpleiding (BP1203).

1. In te stemmen met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening
2020, Defensie Pijpleiding” (BP1203);
2. In te stemmen met het plan m.e.r.;
3. Het bestemmingsplan en het plan m.e.r. als ontwerp ter inzage te leggen.
Samenvatting

Het college heeft ingestemd met de inhoud van het bestemmingsplan
voor een wijziging in het tracé van de bestaande Defensie Pijpleiding
ter hoogte van de kruising met de Maas bij Ammerzoden. Het nieuwe
tracé doorkruist een aantal agrarische percelen aan de zuidoostzijde
van Ammerzoden. Omdat het tracé zowel binnen het plangebied van
het bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2016’ als binnen het
provinciale inpassingsplan ‘herstructurering tuinbouw
Bommelerwaard’ is gelegen, worden er twee plannen als ontwerp ter
inzage gelegd. Onderdeel van de planvorming is ook een plan m.e.r.
waarin de effecten op de omgeving zijn beschreven. Beide plannen
worden gelijktijdig als ontwerp ter inzage gelegd.
Het college besluit conform advies.

4.7

Procesovereenkomst Jachthaven-Camping Heerewaarden

In te stemmen met de procesovereenkomst voor de recreatieve ontwikkeling van JachthavenCamping Heerewaarden

Samenvatting

Het college heeft besloten een procesovereenkomst met de eigenaarexploitant van de Jachthaven-Camping Heerewaarden te sluiten.
Daarin zijn afspraken opgenomen over de beoogde recreatieve
ontwikkeling van Jachthaven-Camping Heerewaarden.
Het college besluit conform advies.

4.9

Stichting MFC Heerewaarden

Conform bijgevoegd raadsvoorstel de raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met het voorstel om een bedrag van € 57.000 beschikbaar te stellen voor het
afdekken van het exploitatietekort voor de periode 2018-2020;
2. Deze exploitatiebijdrage beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat dit bedrag binnen
een termijn van 20 jaar terugbetaald zal worden door Stichting MFC Heerewaarden door
middel van een verhoging van de huur.
3. Een krediet ter beschikking te stellen van € 56.000 om te investeren in het pand;
Samenvatting

Stichting MFC Heerewaarden heeft begin 2020 aangegeven dat
voortzetting van het beheer en de exploitatie van MFC De Steen
financieel onhaalbaar was. In overleg met de Stichting is gekeken naar
de oorzaken van het exploitatieprobleem. Het college stelt de raad nu
voor een bedrag beschikbaar te stellen om het exploitatietekort te
dekken en aanvullende investeringen te doen om toekomstige
exploitatietekorten te voorkomen. Dit alles onder de voorwaarde dat
de toe te kennen bedragen binnen een termijn van 20 jaar aan de
gemeente worden terugbetaald door de Stichting.
Het college besluit conform advies.

4.10

Verhoging subsidieplafonds 2021 voor Vrijwillig Ouderenwerk, Dorpsraden en Musea en
Volksfeesten en EHBO

1. De subsidieplafonds voor de categorieën Vrijwillig Ouderenwerk, Volksfeesten en EHBO en
Dorpsraden en Musea te verhogen tot respectievelijk € 45.184,-, € 12.878 en € 21.352,-.
2. Deze verhoging te betalen uit de niet-bestede budgetten voor de subsidieregelingen
Amateuristische Kunst- en Cultuurbeoefening, Amateuristische Sportbeoefening en Vrijwillig
Kinder- en Jeugdwerk.

Samenvatting

Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen
drie subsidieplafonds voor verenigingen en dorpsraden te verhogen
voor 2021. De begrote subsidieplafonds voor Vrijwillig Ouderenwerk,
Dorpsraden en Musea en Volksfeesten en EHBO blijken niet
toereikend om alle aangevraagde subsidies voor 2021 te kunnen
toekennen. Door deze drie subsidieplafonds te verhogen, wordt het
mogelijk om alle aangevraagde subsidies voor komend jaar te
verstrekken volgens de criteria in de subsidieregelingen. Het totale
subsidiebudget voor verenigingen en dorpsraden verandert hiermee
niet, doordat er binnen enkele andere subsidieplafonds
onderbesteding is.
Het college besluit conform advies.
- Het gaat om een administratieve afhandeling gebaseerd op de
insteek van het college van drie weken geleden om de raad hierover te
laten besluiten om binnen het totaal te mogen schuiven met
subsidieplafonds.
- het valt lastig uit te leggen dat we nu deze subsidies mogelijk maken
nu we weten dat door corona niet veel activiteiten worden
georganiseerd in 2020 en waarschijnlijk in 2021. Het klopt volgens het
beleid, maar is lastig uit te leggen. Het college geeft aan dat voor de
verantwoording van 2020 we ons op het standpunt stellen dat we geld
verrekenen over de activiteiten die niet zijn georganiseerd vanwege
corona. Immers, daar is geld gegeven voor activiteiten die niet
georganiseerd zijn.
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