Agenda commissie Ruimte
Agenda commissie
Datum vergadering

: 11 juni 2019

Datum verzending

: 24 mei 2019

Aanvang

: 19.30 uur

Kenmerk

: BW19.00275

Plaats

: raadzaal

Kenmerkcode

:

*BW19.00275*

Agendapunten

01. Opening.
02. Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen.
03. Vaststelling agenda.
04. Hoorzitting:
- Omgevingsvergunning klasseerinstallatie zandwinning Beuningse Plas

De hoorzitting is geagendeerd aan het begin van de vergadering van de commissie Ruimte. Indieners
kunnen hun zienswijzen bij dit agendapunt mondeling toelichten en eventuele vragen van commissieleden beantwoorden.
De commissiebehandeling van het raadsvoorstel vindt later in de commissievergadering plaats.
Aanvang deelsessies
05. Deelsessie: Raadsvoorstel Omgevingsvergunning klasseerinstallatie zandwinning Beuningse Plas.
(bb19.00112)
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 20.30 – 21.00 uur

Betreft:

Samenvatting
De gemeente wil vanaf januari 2020 zand (laten) winnen uit de Beuningse Plas. Voor de voorzieningen die
noodzakelijk zijn hiervoor is een omgevingsvergunning voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan
nodig. Om deze te kunnen verlenen is het nodig dat de gemeenteraad eerst verklaart dat hij geen bedenkingen
heeft. Op 4 december 2018 besloot u voornemens te zijn de verklaring af te geven. Na bekendmaking hiervan
zijn zienswijzen ingekomen. u besluit nu over de definitieve VVGB.

Besluit om
1.

Bijgaande verklaring van geen bedenkingen (at19001307), voor de oprichting van de klasseerinstallatie
en andere benodigde voorzieningen ten behoeve van de ontzanding in de Beuningse Plas, te bespreken en
hierover te besluiten, waarbij u de ingediende zienswijzen betrekt.

Genodigden:
Indieners zienswijze
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler

Ronde
Informatieronde
Beraadslagingsronde

Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Uitwisselen van standpunten, meningen en visies tussen fracties onderling
en met college
Bepalen mate van besluitrijpheid en
advisering vervolg (terugkomen in
commissie/bespreekstuk raad/ hamerstuk raad).
Vaststellen acties.

Tijdsindicatie
20.30 – 20.50
20.50 – 20.59
20.59 – 21.00

06. Deelsessie: Raadsvoorstel Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Beuningen .
(bb19.00042)
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 21.00 – 21.15 uur
Betreft:

Samenvatting
Uw raad heeft in 2017 een Duurzaamheidslening en Blijverslening ingesteld. Met dit besluit komen deze regelingen te vervallen en stelt u kostenneutraal een nieuwe, brede toekomstbestendig wonen Regeling vast met
verschillende financieringsvormen. Het betreft een provinciale regeling waar gemeenten op aan kunnen
sluiten. Zo profiteren we van een cofinanciering door de provincie Gelderland van 50% per lening.

Besluit om
1.
2.
3.
4.

De Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Beuningen vast te stellen.
Kennis te nemen van de maatregelenlijst voor de Toekomstbestendig Wonen lening.
De Verordening Duurzaamheidslening Beuningen en de Verordening Blijverslening Beuningen in te
trekken.
Ten behoeve van het revolverend fonds voor de Toekomstbestendig Wonen lening de budgetten van de
Duurzaamheidslening en Blijverslening over te hevelen.

Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
Ronde
Informatieronde
Beraadslagingsronde

Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Uitwisselen van standpunten, meningen en visies tussen fracties onderling
en met college
Bepalen mate van besluitrijpheid en
advisering vervolg (terugkomen in
commissie/bespreekstuk raad/ hamerstuk raad).
Vaststellen acties.

07. Deelsessie: Bespreking van en advisering over verbonden partijen:
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 21.15 – 21.55 uur
a. Omgevingsdienst Regio Nijmegen (algemeen bestuur)

Tijdsindicatie
21.00 – 21.10
21.10 – 21.14
21.14 – 21.15

Vorige vergadering
16 mei 2019

Volgende vergadering
4 juli 2019

a1. Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2018 en begro-

ting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen. (bb19.00058) Zie hieronder
b. Marn (algemeen bestuur)
b1. Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling MARN.
(bb19.00040) Zie hieronder
b2. Notulen van de AB vergadering ARN van 17 april 2019.
(at19001207)
b3 Agenda en stukken tbv de AB vergadering Marn van 20
juni 2019. (IN19.03854)

15 mei 2019

20 juni 2019

a1. Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen.
(bb19.00058)
Betreft:

Samenvatting
De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen heeft de jaarstukken 2018, de begroting
2020 en meerjarenraming 2021-2023 toegezonden. Deze jaarstukken en begroting zijn getoetst door de
Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen (AGR). De deelnemende gemeenten kunnen uiterlijk 19 juni
2019 hun zienswijze op deze stukken geven. Met dit voorstel stellen wij uw raad voor om de adviezen van de
AGR over te nemen, inclusief een aantal aanbevelingen.

Besluit om
1.
2.
3.
4.

Kennis te nemen van de jaarrekening 2018.
In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming, zijnde het nadelig rekeningresultaat van
€ 721.584 te onttrekken aan de algemene reserve.
Kennis te nemen van de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023.
In te stemmen met de zienswijze.

Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
Ronde
Informatieronde
Beraadslagingsronde
Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen
aan genodigden
Uitwisselen van standpunten, meningen en visies
tussen fracties onderling en met college
Bepalen mate van besluitrijpheid en advisering
vervolg (terugkomen in commissie/bespreekstuk
raad/ hamerstuk raad).
Vaststellen acties.

Tijdsindicatie
21.15 – 20.25
20.25 – 21.29
21.29 – 21.30

b1. Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling MARN.
(bb19.00040)
Betreft:

Samenvatting
De Gemeenschappelijke Regeling MARN heeft de jaarstukken 2018, de begroting 2020 en meerjarenraming
2021-2023 toegezonden. De jaarstukken en begroting zijn getoetst door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke regelingen (AGR). De deelnemende gemeenten kunnen uiterlijk 19 juni hun zienswijze geven op deze
stukken. Met dit voorstel stellen wij uw raad voor om de adviezen van de AGR over te nemen en in te stemmen met de zienswijze.

Besluit om
01. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018.
02. Kennis te nemen van de begrotingswijziging
en de reserve projectkosten van €
voor advieskosten in 2019.
03. Kennis te nemen van de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023.
04. In te stemmen met de zienswijze.

.4 6 in te zetten

Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
Ronde
Informatieronde
Beraadslagingsronde
Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen
aan genodigden
Uitwisselen van standpunten, meningen en visies
tussen fracties onderling en met college
Bepalen mate van besluitrijpheid en advisering
vervolg (terugkomen in commissie/bespreekstuk
raad/ hamerstuk raad).
Vaststellen acties.

Tijdsindicatie
21.30 – 21.40

21.40 – 21.44
21.44 – 21.45

Einde deelsessies. Aanvang plenair gedeelte.
08. Vaststellen openbare en niet-openbare besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van de commissie
Ruimte van 7 mei 2019, inclusief eventuele bekrachtiging geheimhouding en vaststellen lijst met toezeggingen.
(BW19.00269/BW19.00270)
09. Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders.

- Zandwinning H1.
- Zandwinning Beuningse Plas.
- Streefbeeld TPN-West
- Voortgang Asdonck
10. Ingekomen stukken en mededelingen1.
- B&W-voorstel Raadsplanning 2e halfjaar 2019.
- B&W-voorstel Raadsplanning 2e kwartaal 2019.

bb19.00033
bb19.00104

- Brief van college van B&W inzake beantwoording schriftelijke vraag parkeersituatie

De Dromedaris.
- B&W-voorstel Concept huisvestingsverordening 2020.
- B&W-voorstel Eco-wijk ontwikkelstrategie.
- Brief van college Verzoek aan Agendacommissie inz. Regionale Energie Strategie
Arnhem Nijmegen (RES).
- Concept Startnotitie RES Regio Arnhem Nijmegen.
- Schriftelijke vragen en beantwoording Regionale Energiestrategie
- Uitnodiging raadsconsultatiegroep zon en wind

UI19.04024
bb19.00010
bb19.00016
UI19.04400
At19001284
(UI19.04398)

Brieven van inwoners zijn vanwege privacygevoelige informatie voor commissieleden te raadplegen in de besloten omgeving van
het RIS en voor andere geïnteresseerden opvraagbaar bij de griffie.

1

11. Vragenronde2:
geen
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

2

Technische vragen rechtstreeks per e-mail naar behandelend ambtenaar.

