Gemeente

ÿĚĽč\ Beuningen

Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van 11 september 2018.
Kenmerk : BW18.00526
Kenmerkcode :

||I| 1111111111 ill 11

Aanwezig:

De voorzitter
De raadsgriffier

: D.A. Bergman
: A.V. Dewkalie

De wethouders

: P.J.M. de Klein (BN&M)
: H. Plaizier (WD)

De leden :

002

R.M. Kuppens (D66)
R.M. Martinus (CDA)
D.F. Preijers (CDA)
D.W.A.C. Schaftenaar (CDA)
F.M.A. van Sommeren (GL)
A.M. Steeg (D66)
J.M.S. Swartjes (SP)
E. Toebes- Asik (SP)
S. Versluijs (PvdA)
M.H.M. Stevens (BN&M)
G.P.B. Woutersen (WD)

Afwezig:
Agenda
punt
001

H.G.M. van Aalten (BN&M)
N.P.J. Bannink (BN&M)
E.L.M. van Ewijk (BN&M)
P.J.W. Cobussen (BN&M)
T. Dikkerboom (GL)
G.J.P. Groenen (BN&M)
P.F.H. ten Haaf (WD)
F.M.H.P. Houben (GL)
K.C. Janssen-van den Heuvel (WD)
G.W.J. Jeurissen (BN&M)

Reg.nr.

ínhoud
Opening
Spreekrecht burgers.

Voorstel

Besluit
De voorzitter opent de vergadering
om 19.30 uur.
Dhr. Brouwer spreekt over de
‘coming out day5 op 11 oktober, (zie
bijlage 1)
Opmerkingen/toezeggingen:
De raad stelt de heer Brouwer voor
om zijn idee in te dienen voor de
motiemarkt op 27 sept. 2018.
Zie het videoverslag

I
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Agenda
punt
003

Reg.nr.

ínhoud
Vragenronde.

Voorstel

Besluit
De voorzitter deelt mee dat de
vragen van het CDA te laat zijn
ingediend en daarom schriftelijk
worden beantwoord.
Opmerkingen/toezeggingen:
De voorzitter zegt toe het initiatief te
nemen om in gesprek te gaan over
het aanleveren van vragen aan het
college.
Portefeuillehouder De Klein
antwoordt op de vraag van de heer
Houben dat het collegeprogramma
volgende week naar de raad
toekomt.
Op de vraag van de heer Dikkerboom
geeft portefeuillehouder De Klein een
korte stavaza m.b.t. het plan van
aanpak luchtkwaliteit. In de
commissie Ruimte van 25 september
2018 verzorgt de GGD een
presentatie.
Dhr. Versluijs deelt mee de rol van
voorzitter van de
vertrouwenscommissie over te
nemen.
Dhr. Swartjes spreekt over het
kinderpardon en dient een motie in.

Gemeente ţSjfe leuningen
Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit
Dhr. Kuppens stelt een vraag over de
aangenomen motie in 2015.
Diverse raadsleden stellen
aanvullende vragen.
Besluit: de motie wordt ingetrokken.
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BW18.00436,
BW18.00457,
BW18.00470
BW18.00433,
IN18.04623,
IN18.04624,
IN18.04625,
IN18.04626,
INI8.04627,
IN18.04628,
IN18.04629,
IN18.04630,
IN18.0463I
BW18.00456,
BW18.00428,
atl8002534,
INT18.0629

Vaststelling agenda

Stel de agenda vast.

Vaststelling besluiten- en actielijst en
bekrachtiging van 3 juli 2018.

Stel de besluiten- en actielijst vast.

Voorstel tot vaststelling van de nota
grondbeleid 2018 - 2022

Besluit om
1. De Nota grondbeleid Beuningen 2018-2022 vast te
stellen met daarin de volgende richtinggevende
beleidskeuzes
a. Primaire keuze voor faciliterend grondbeleid,
indien zich situaties voordoen waarvoor actief
grondbeleid noodzakelijk is wordt dit separaat
voorgelegd aan de raad;
b. Voorkeur geven aan anterieure overeenkomsten
boven exploitatieplannen;
c. Planschade wordt verhaald op initiatiefnemer door
middel van een planschadeovereenkomst;

Zie het videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Zie het videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.

Zie het videoverslag.
Besluit:
Het voorstel is unaniem
aangenomen.
Opmerkingen/toezeggingen:
Portefeuillehouder Plaizier zegt het
volgende toe:
« Over beslispunten e en f een
jaarlijkse rapportage naar de
raad te doen toekomen.
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Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel
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Besluit

d. Per functie residueel te rekenen;
e. Het college stelt jaarlijks een grondprijzenbrief op;
f. Grondprijzen voor maatwerksituaties waarin deze
nota niet voorziet worden door het college
vastgesteld met in achtneming van adviezen van
extern deskundigen
g. De waardering van gronden, het nemen van
winsten en verliezen worden gebaseerd op de eisen
zoals deze in de BBV (Besluit Begroting en
Verantwoording) zijn opgenomen.
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BW18.00416,
atl8000718,
atl8000721,
atl8001744,
atl 8001745,
atl 8001746,
atl8001747,
atl8002461,
atl 8002462,
BW16.00222

Voorstel tot vaststelling van het
bestemmingsplan Plakstraat 5
Winssen.

atl8002340,
atl8002341,
atl8002371,
BW18.00409

Voorstel tot vaststelling van de
delegatie van het onttrekken van
wegen aan de openbaarheid.

BW18.00464

Voorstel tot voordracht
commissielidmaatschappen.

1. Het bestemmingsplan
NL.IMR0.0209.BPPlakstraat5Winsn-vadf gewijzigd
vast te stellen;
2. Een wijziging aan te brengen in de regeling m.b.t
parkeren, door Art. [Ĵ5.2.5 ParkerenQ te laten
vervallen, en in art. 10.1 een regel op te nemen over
parkeren.

1. Het onttrekken van wegen aan de openbaarheid
genoemd in artikel 9 Wegenwet te delegeren aan het
college.
2. Kennis te nemen van bestaande delegaties.
3. Het delegatiebesluit bekend te maken.

1. In te stemmen met de heer S.G.M van den Broek
als lid van de commissie Ruimte.
2. In te stemmen met de voordracht van de heer

Zie het videoverslag.
Besluit:
Zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
Opmerkingen/toezeggingen:

Zie het videoverslag.
Besluit:
Zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
Opmerkingen/toezeggingen:
Zie het videoverslag.
Besluit:
Zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.

Gemeente
Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

OIO

atl8002721,
BW18.00466

Voorstel tot benoeming van dhr.
A.M. Steeg als lid van de
vertrouwenscommissie Beuningen.
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atl8002570,
atl8002618,
atl8002619,
atl8002626,
BW18.00394,
BW18.00426,
BW18.00430,
BW18.00444,
BW18.00459,
BW18.00461,
BW18.00462,
BW18.00463,
BW18.00475

Ingekomen stukken en
mededelingen.

Voorstel

Beuningen

Besluit

P.C.W. Ahsmann als financieel specialist van de
Opmerkingen/toezeggingen:
commissie FAZ.
3. In te stemmen met de voordracht van de heer A.M. Steeg als plaatsvervangend lid van de commissie FAZ.
Zie het videoverslag.
1. Kennis te nemen van het ontslag als lid van de
Besluit:
vertrouwenscommissie Beuningen van de heer R.M.
Zonder hoofdelįjke stemming
aangenomen.
Kuppens (D66);
2. Te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie
Opmerkingen/toezeggingen:
Beuningen de heer A.M. Steeg (D66).

Neem kennis van de ingekomen stukken en
mededelingen.

Zie het videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Dhr. Houben stelt vragen over de
brief van de gemeente Nijmegen
inzake beantwoording technische
vragen zandafvoer Beuningen.
De heer Schaftenaar stelt een vraag
over peuteropvang op obs De
Dromedaris.
Deze vraag is helaas te laat
ingediend en zal schriftelijk worden
beantwoord.
Dhr. Swartjes stelt vragen over de
Gemeentelijke Kredietbank. Hij geeft
aan, naar zijn mening, niet de juiste

Gemeente 5Sįļfe Beuningen
Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit
antwoorden te ontvangen en vraagt
zich af of hij een WOB verzoek in
moet dienen.

012

Spreekrecht burgers.

013

Sluiting.

Zie het videoverslag.
Hier wordt geen gebruik van
gemaakt.
De voorzitter sluit de vergadering om
20.30 uur.

Bijlage 1: Inspraakreactie van dhr. Brouwer (atl8002744)
Alduş^vá'stgesteld in de vergadering van de raad van 9 oktober 2018.
de voorzitter,

Toezeggingen
Datum vergadering
11 juli 2017

29 mei 2018
29 mei 2018

Onderwerp
Vaststelling Programmarekening 2016:
Zich in te spannen om meer woningen te mogen bouwen in de
gemeente.
In de programmarekening van 2017 zal aandacht aan Munitax
besteed worden.
In de nota grondbedrijf zal de waardering van van gronden en
voorzieningen aan bod komen.
Vragenronde
De burgemeester zegt een presentatie over de AVG toe.
Vragenronde
‘Sterk bestuur in een sterke regio’

Datum afdoen enjidot—wie
Wethouder De Klein en
wethouder Plaizier

Burgemeester Bergman
Raadsleden ten Haaf, van
Ewijk en Versluijs en

"^Eventuele opmerkingen
Nota grondbedrijf komt na de zomer

Gemeente
De heren Ten Haaf, van Ewijk en Versluijs zullen naar aanleiding
van de motie namens de raad een advies/voorstel opstellen. Dit
in coproductie met het college (Weth. De Klein), de
gemeentesecretaris en de griffier.
Opininota Raad. Toekomst hulp bij het huishouden (2018 e.v.).
- In oktober naar de raad te komen met een uitgewerkt voorstel.
- De financiële onderbouwing van opties 3 en 4 uit te werken.

Wethouder de Klein

3 juli 2018

Programmarekening 2017
- In de commissie FAZ verder te spreken over de financiële
gevolgen van de zandwinning.
- Volgend jaar het controleproces met de accoutant te
vervroegen.

Wethouder Plaizier

3 juli 2018

Voorstel tot vaststelling van de Zienswijzen diverse
gemeenschappelijke Regelingen.
Volgend jaar afzonderlijke raadsvoorstellen aan te bieden en
hierbij een juiste lijst met bijlagen te plaatsen.
Zomernota 2018
In samenspraak met fracties een vervolg te geven aan de heidag
met de raad om strategische onderwerpen van de raad te
bepalen.

College

3 juli 2018

3 juli 2018

3 juli 2018

11 september 2018

11 september 2018
11 september 2018

Wethouder Van Teffelen

Burgemeester Bergman

Kaderbrief
Nogmaals te kijken of de verlaging van de OZB van 30Zo naar
1.507o kan.
De voorzitter zegt toe het initiatief te nemen om in gesprek te
gaan over het aanleveren van vragen aan het college.

Wethouder Plaizier

De raadsleden het collegeprogramma aanbieden.
Voorstel tot vaststelling van de nota grondbeleid 2018 - 2022:
jaarlijks een te rapporteren aan de raad over:
«
Het college stelt jaarlijks een grondprijzenbrief op;
» Grondprijzen voor maatwerksituaties waarin deze nota

Wethouder De Klein
Wethouder Plaizier

Burgemeester Bergman/
griffie

Beuningen

Gemeente
niet voorziet worden door het college vastgesteld met in
achtneming van adviezen van extern deskundigen.

Beuningen

