Besluitenlijst voor de vergadering van Burgemeester en Wethouders, gehouden op 16 november 2021.
Aanwezig:

Afwezig:

Nr.
01
02

03
03.01

Reg.nr.
bb21.00906

at21002695,
at21002696,
at21002697,
at21002698,
at21002699,
at21002700,
at21002701,
at21002702,
at21002703,
at21002704,
bb21.00849

Omschrijving
Opening
Besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 9 november 2021.
Bespreekdocumenten
Ontwerpbestemmingsplan CPO
Leegstraat Winssen.

Voorstel

Besluit

Publicatie-vorm

Vaststellen overeenkomstig het concept.

Akkoord.

Beperkt
openbaar

1. In te stemmen met het ontwerpAkkoord.
bestemmingsplan Leegstraat Winssen
met Imro-code NL.IMRO.0209.BPleegstraatWin-ow01.
2. Geen inspraakprocedure te starten
maar direct het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

Beperkt
openbaar
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Nr.
03.03

Reg.nr.
at21002500,
at21002501,
at21002502,
at21002756,
bb21.00799

Omschrijving
Vervangen gevelbekleding sporthal de Tinnegieter.

Voorstel
De gevelbekleding vervangen bij sporthal
de Tinnegieter en voor het geraamde
tekort van € 63.639,- het onderhoudsfonds aan te wenden.

03.04

at21002775,
bb21.00915,
bb21.00916

Omgevingsprogramma recreatie
en toerisme buitengebieden.

1. Het raadsvoorstel bb21.00753 in te
Akkoord.
trekken.
2. De raad volgens bijgaand raadsvoorstel en -besluit voor te stellen:
a. Het Omgevingsprogramma
recreatie en toerisme buitengebieden vast te stellen met
gebiedsuitwerkingen voor Het
Broek, het kommengebied, het
oeverwallengebied en de uiterwaarden.
b. Het college op te dragen om voor
nieuwe initiatieven voor toeristisch-recreatieve voorzieningen
een notitie op te stellen, waarin
staat aangegeven welke delen
van het oeverwallengebied
bijzondere bescherming genieten, en deze notitie pas na
consultatie van de raadscommissie Ruimte vast te stellen.

Openbaar

03.05

at19003097,
at21002769,
bb21.00899

Privacybeleid gemeente
Beuningen 2022-2025.

1. Het Privacybeleid 2022-2025 vast te
stellen per 1 januari 2022.
2. Het Privacybeleid 2020-2022 per 31
december 2021 in te trekken.

Akkoord mits
privacybeleid wordt gewijzigd in privacybeleidsregels.

Openbaar

03.06

at21002777,
bb21.00919,
bb21.00924

Kadernota Kunst, Cultuur en
Erfgoed 2022 – 2030.

Aan de gemeenteraad Beuningen conform bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit
voor te stellen om:

Akkoord mits
Openbaar
1. de nota tekstueel aangepast wordt op
enkele kleine onderdelen;
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Besluit
Akkoord.

Publicatie-vorm
Beperkt
openbaar
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Nr.

Reg.nr.

Omschrijving

Voorstel
De Kadernota Kunst, Cultuur en Erfgoed
2022 - 2030 vast te stellen.

Besluit
2. bij de kanttekeningen door het volgende college verwijderen.

Publicatie-vorm

03.07

at21002767,
at21002768,
bb21.00891,
bb21.00896

Vaststellen Omgevingsvisie en
nota beantwoording.

1. De raad conform bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit voor te stellen de
Omgevingsvisie Beuningen vast te
stellen.
2. De Nota beantwoording Omgevingsvisie vast te stellen en ter kennisname aan de raad voor te leggen.

Akkoord mits
in de nota tekstuele verbeteringen worden aangebracht i.o.m. portefeuillehouder.

Openbaar

03.08

at21002707,
at21002708,
at21002709,
bb21.00851,
bb21.00867

Wijziging MGR.

1. Kennis te nemen van het wijzigings- Akkoord.
besluit CAO Aan de slag van de MGR.
2. De raad via bijgaand voorstel het
wijzigingsbesluit CAO Aan de slag
van de MGR vast te laten stellen.

Openbaar

03.09

at21002757,
at21002758,
bb21.00863

Aanvullende (addendum) overeenkomst MGR met betrekking
tot inburgering.

1. In te stemmen met het addendum
Akkoord mits
inburgering bij de Dienstverleningsde samenvatting tekstueel wordt aangeovereenkomst WerkBedrijf Regio Rijk past
van Nijmegen 2021 en 2022.
2. De raadsbrief 'Addendum inburgering bij Dienstverleningsovereenkomst WerkBedrijf regio Rijk van
Nijmegen 2021 en 2022' te verzenden aan de raad.

Openbaar

03.10

at21002759,
at21002760,
at21002761,
at21002762,
at21002763,
bb21.00864

Schuldhulpverlening 2022-2025. 1. Nadat het beleidsplan in de raad is
vastgesteld, de beleidsregels schuldhulpverlening Beuningen 2022 vast
te stellen en de oude beleidsregels
schuldhulpverlening 2017 in te
trekken.
2. Kennis te nemen van het advies van
de cliëntenraad Beuningen en het
antwoord daarop van het college.
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Aanhouden.

Openbaar
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Nr.

Reg.nr.

Omschrijving

Voorstel
Besluit
3. De raad volgens bijgaand raadsvoorstel het beleidsplan schuldhulpverlening Beuningen 2022-2025 vast
te laten stellen.
4. De uitvoeringskosten van het beleidsplan af te dekken uit het bestaande
reguliere budget én de extra middelen die via het gemeentefonds
beschikbaar zijn gesteld.

Publicatie-vorm

03.11

bb19.00106,
bb19.00476,
bb21.00932

Opheffen externe bezwaarschriftencommissie.

1. In te stemmen met het opheffen van Akkoord.
de bezwaarschriftencommissie in het
kader van de Groene Heuvels.
2. De bezwaarschriften die volgen in
het kader van de Groene Heuvels,
conform de geldende Verordening
commissie bezwaarschriften
(Algemene wet bestuursrecht), onder
te brengen in de Algemene Kamer
van de bezwaarschriftencommissie.

Openbaar

03.13

at21002770,
at21002771,
bb21.00901

Zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding.

1. De Nota Zelfbewoningsplicht en Anti- Aanhouden.
speculatiebeding vast te stellen.
2. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de
afhandeling vann de motie Zelfbewoningsplicht en Anti-speculatiebeding.

Openbaar

03.14

at21002791,
at21002792,
at21002793,
at21002794,
at21002795,
bb21.00930,
bb21.00931

Nieuw zwembad Ooigraaf.

Aan de gemeenteraad Beuningen
Akkoord.
conform bijgevoegd raadsvoorstel en besluit voor te stellen om:
1. In te stemmen met de realisering van
een nieuw zwembad op de Ooigraaf.
2. In te stemmen om model 2 van de
stedenbouwkundige voorverkenning

Beperkt
openbaar
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Nr.

Reg.nr.

Omschrijving

Voorstel
Besluit
als uitgangspunt te nemen voor de
verdere uitwerking.
3. In te stemmen om scenario 2 van de
eindrapportage ‘Second opinion’
zwembad als uitgangspunt te nemen
voor de verdere uitwerking:
 Wedstrijdbassin (25 x 10 meter 4
banen), maximale diepte 2,50
meter;
 Instructiebassin (12 x 10 meter),
aflopende diepte tot maximaal
1,35 meter;
 Whirlpool.
4. Een voorbereidingskrediet van
€500.000 beschikbaar te stellen.

Publicatie-vorm

03.15

at21002766,
at21002772,
at21002776,
at21002785,
at21002825,
at21002826,
bb21.00850,
bb21.00945,
INT21.0736

Collegevoorstel Omgevingsprogramma Woningbouw 1.0.

1. In te stemmen met het gewijzigde
Aangehouden.
Structuurmodel Winssen, waaronder:
a. vlekkenplan Winssen-Zuid: een
groene en blauwe plus voor het
hele dorp;
b. vlekkenplan Linten Winssen:
kleinschalige verdichting met
behoud van landschap en cultuurhistorie.
2. Het Omgevingsprogramma Woningbouw 1.0, met daarin de algemene
kaders en randvoorwaarden en het
structuurmodel Winssen, ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. Na vaststelling van het Omgevingsprogramma Woningbouw 1.0 door
de gemeenteraad toe te werken naar
anterieure overeenkomsten met
initiatiefnemers en de mogelijkheid

Openbaar
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Nr.

Reg.nr.

Omschrijving

Voorstel
te bieden om de plannen verder uit
te werken.
4. In te stemmen met de bijgevoegde
reactienota.
5. Geen planMER op te stellen nu uit
bijgevoegde plan-m.e.r.-beoordeling
blijkt dat de milieueffecten van het
concept Panorama 2040 gering zijn
en geen aanleiding geven tot het
opstellen van een planMER.

Besluit

Publicatie-vorm

03.16

bb21.00833,
bb21.00962,
IN21.05957,
INT21.0739

Stedenbouwkundig plan en
grondexploitatie Hoge Woerd.

1. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel.
2. Het raadsvoorstel aan te bieden aan
de griffie ter verdere behandeling in
de commissie Ruimte en de gemeenteraad.

Akkoord.

Beperkt
openbaar

04
05

Mededelingen/Rondvraag
Sluiting

Vastgesteld in de vergadering van
burgemeester en wethouders van Beuningen
d.d. 23 november 2021

de secretaris
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de burgemeester

