Gemeente

hCéĩr?,

LEUNINGEN

Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van 21 mei 2019.
Kenmerk : BW19.00281
Kenmerkcode -

1 Hill III Hi Dili] «III Hil Uil il ill III 1 )1

Aanwezig:

De voorzitter
De raadsgriffier

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

De wethouders

: P.J.M. de Klein (BN&M)
: H. Plaizier (WD)
: W.H.M. van Teffelen (CDA)

De leden :

Afwezig:

Agenda
punt
01

H.G.M. van Aalten (BN&M)
N.P.J. Bannink (BN&M)
E.L.M. van Ewijk (BN&M)
A.M. Steeg (D66)
T. Dikkerboom (GL)
G.Ĵ.P. Groenen (BN&M)
P.F.H. ten Haaf (WD)
F.M.H.P. Houben (GL)

P.J.W. Cobussen (BN&M)
R.M. Kuppens (D66)

Reg.nr.

ínhoud
Opening

Voorstel

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

Besluit

02

Spreekrecht burgers.

De voorzitter opent de vergadering
om 19.30 uur.
Mw. Van Laar spreekt in over de
Groene Heuvels (bijlage 1) en
beantwoordt vragen van raadsleden.

03

Vragenronde.

Zie videoverslag.
Dhr. Versluijs heeft vragen ingediend
over De Groene Heuvels. Aangezien
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Gemeente

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Beuningen

Besluit
het veel vragen zijn stelt dhr.
Versluijs een paar vragen mondeling
en verzoekt het college de overige
vragen schríftelijk te beantwoorden.
Opmerkingen/toezeggingen:
Burgemeester Bergman zegt het
volgende toe:
-In het najaar te komen met een visie
m.b.t. De Groene Heuvels;
-de nog openstaande vragen
schríftelijk te beantwoorden.

04

05

BW19.00258,
BW19.00267,
UI19.04275

Vaststelling agenda

Stel de agenda vast.
En agendapunt 6.01 te schrappen van de agenda.

BW19.00266,
inl9.02375,
inl9.02376,
inl9.02377,
inl9.02378,
inl9.02379,
inl9.02388,
inl9.02389,
inl9.02390,
inl9.02391,
inl9.02392

Vaststelling besluiten- en actielijsten
en bekrachtiging van 9 april 2019

Stel de besluiten- en actielijst vast.

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

Agenda
punt
06
06.01

06.02

Reg.nr.

atl9000779,
atl9000780,
atl9000858,
bbl9.00084,
BW19.00191,
INT19.0039
atl9000689,
bbl9.00085,
BW19.00175,
IN19.01435,
UI19.02306

Beuningen

ínhoud

Voorstel

Besluit

Bespreekdocumenten
Raadsvoorstel: Plussenbeleid
Beuningen.

Plussenbeleid Beuningen vast te stellen.

Besluit:
Het agendapunt wordt niet in
behandeling genomen.
Zie agendapunt 4.

Raadsvoorstel: Financieel toezicht
2019.

In te stemmen met de bijgevoegde concept
antwoordbrief als reactie op de brief van de provincie
Gelderland met betrekking tot het financieel toezicht
2019.

Zie vìdeoverslag.
Besluit:
Unaniem aangenomen met
inachtneming van het mondeling
amendement waarbij de brief van de
raad aan de provincie wordt
aangevuld met:
'De raad inmiddels aan het college de
opdracht heeft gegeven om bij het
opstellen van de kadernota en
begroting 2020 uitvoering te geven
aan de aanbevelingen van de
provincie’.
Opmerkingen/toezeggingen:
Dhr. Houben dient een mondeling
amendement in.
Het amendement wordt unaniem
aangenomen.

06.03

atl9000684,

Raadsvoorstel: Algemene plaatselijke

De APV 2019 vast te stellen met datum

Zie vìdeoverslag.
Besluit:
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Gemeente ţScí^ Beuningen

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit

atl9000813,
atl9000814,
bbl9.00086,
BW19.00172,
BW19.00209

verordening 2019.

inwerkingtreding 1 juni 2019.
De APV 2018 vastgesteld 1 februari 2018 in te
trekken met ingang van datum inwerkingtreding APV
2019.

Het voorstel wordt unaniem
aangenomen met in achtneming van
de motie waarin het college wordt
verzocht om:
‘Een verbodsbepaling in de APV op te
nemen voor het op en loslaten van
ballonnen bij evenementen en
festiviteiten’.
(bijlage 2)
Opmerkingen/toezeggingen:
Namens de GL, D66, PvdA, CDA,
WD, BN&M en SP wordt een motie
ingediend.
De motie wordt unaniem
aangenomen.

06.04

atl9001184,
bbl9.00087

Raadsvoorstel: Aanpassing algemene
subsidieverordening

1. De aanpassingen van en aanvullingen op de
Algemene Subsidieverordening 2017 vast te stellen.
2. De aangepaste verordening te publiceren in het
gemeenteblad met de titel ‘Algemene
Subsidieverordening gemeente Beuningen 2019'.

Zie videoverslag.
Besluit:
Het voorstel wordt unaniem
aangenomen.

Zie videoverslag.
07
07.01

atl8000611,
atl 8000674,
atl8000675,
atl 8002777,

Hamerstukken
Raadsvoorstel: Vaststelling
bestemmingsplan Steeg lb Ewijk

Het bestemmingsplan Steeg lb Ewijk met
identificatienummer
NL.IMR0.0209.BPSteeglbEwijk-vadf (ongewijzigd)
vast te stellen.

Besluit:
Zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.

Gemeente 5į^į Beuningen

Agenda
punt

07.02

Reg.nr.
atl8002778,
atl8002779,
atl9000052,
atl9000053,
atl 9000054,
atl9000055,
atl9000056,
atl9000750,
atl9000751,
atl9000752,
bbl9.00088,
BW18.00081,
BW18.00590,
BW19.00198,
UI18.01808
atl 8002765,
atl8002766,
atl 8002767,
atl8002768,
atl8002771,
atl8002903,
atl8002938,
atl8003663,
atl8003668,
atl8003670,
atl 8003679,
atl 8003681,
atl8003683,
atl8003684,

ínhoud

Voorstel

Besluit
Zie videoverslag.

Raadsvoorstel: Vaststelling
bestemmingsplan Kerkplein 1-3
Beuningen

1. De ingediende zienswijze niet te delen, maar wel
het bouwvlak 2 m verschuiven aan de zijde van het
pand Dorpssingel 12-14, en de hoogte van andere
bouwwerken, niet zijnde gebouwen, aanpassen naar
2 m.
2. Het bestemmingsplan ‘Kerkplein 1-3 Beuningen’,
met imro code NL.IMR0.0209.BPKerkpleinltm3Beuvadf, gewijzigd vast te stellen.

Besluit:
Zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
Zie videoverslag.
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Gemeente

Agenda
punt

07.03

Reg.nr.
atl8003686,
atl9000534,
atl9000547,
atl9000715,
atl9000731,
atl9000732,
atl9000733,
bbl9.00089,
bwlô.O0777,
BW18.00547,
BW18.00740,
BW19.00127,
BW19.00196,
IN19.01346,
IN19.01379,
Uİ18.04898,
UI19.00899
atl9000863,
atl9000864,
atl9000865,
atl 9000866,
atl 9000867,
atl9000868,
atl9000869,
atl9000870,
atl9000871,
atl9000872,
atl9000873,
atl9000875,

Beuningen

ínhoud

Voorstel

Besluit

Raadsvoorstel: Veiligheidsstrategie
2019-2022 Oost-Nederland,
Meerjarenbeleidsplan 2019-2022
politie Oost-Nederland

Kennis te nemen van:
(1) Concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 OostNederland,
(2) Concept Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 politie
Oost-Nederland,
(3) Meerjaren veiligheidsplan 2019-2022 Basisteam
Tweestromenland,
(4) Jaarplan 2019 Basisteam Tweestromenland,
(5) Terugblik 2018 Basisteam Tweestromenland
én in te stemmen met de bijgaande positieve
zienswijze op de concept Veiligheidsstrategie 20192022 Oost-Nederland en het concept

Besluit:
Zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
Zie videoverslag.

Gemeente

Agenda
punt

07.04

07.05

08

Reg.nr.
atl 90008 77,
atl9000878,
bbl9.00090,
BW19.00220
atl9000853,
atl9000854,
atl9000855,
bbl9.00091,
BW19.00219
bbl9.00101

atl9001151,
atl9001152,
atl9001153,
atl9001171,
atl9001225,
atl9001226,
atl9001227,
BW19.00245,
BW19.00262,
BW19.00263,
BW19.00268,
BW19.00269,
BW19.00270,

ínhoud

Voorstel

ļííték Beuningen

Besluit

Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 OostNederland.

Raadsvoorstel: Integraal
veiligheidsplan Tweestromenland
2019-2022

1. Het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland
2019-2022 vast te stellen;
2. Kermis te nemen van het Uitvoeringsplan Integrale
Veiligheid Tweestromenland 2019-2022.

Raadsvoorstel Benoeming
raadscommissieleden

1. in te stemmen met de benoeming van de heer R.
Brouwer (PvdA) als lid van de commissie
Samenleving.
2. in te stemmen met de benoeming van de heer A.F.
Jacobs (PvdA) als plaatsvervangend lid van de
commissie Samenleving.

Ingekomen stukken en mededelingen

Besluit:
Zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
Zie videoverslag.
Besluit:
Zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
Zie videoverslag.

Besluit:
Zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
Opmerkingen/toezeggingen:
B&W-voorstel Tijdelijke
omgevingsvergunning in de Kas
(BW19.00226)
Wethouder De Klein beantwoordt de
vragen van de heer Versluijs en geeft
aan dat de initiatiefnemer
aanpassingen heeft gedaan aan de

Gemeente

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit
Kas.
Verder zijn er afspraken gemaakt
met omwonenden en heeft een
geprek plaatsgevonden tussen de
initiatiefnemer en omwonenden.
De nieuwe (tijdelijke) vergunning
voldoet aan dezelfde eisen als de
voorgaande (tijdelijke) vergunning.

BW19.00271,
BW19.00272,
BW19.00273

09

Spreekrecht burgers

10

Sluiting

Bijlage:
1.
2.

Beuningen

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

Inspreeknotitie van Mw. Van Laar over de Groene Heuvels (atl9001272)
Aangenomen motie APV (IN19.03483)

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 25 juni 2019.

de voorzitter,

8
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Gemeente

Toezeggingen
Datum vergadering

Onderwerp

Datum afdoen en door
wie
Wethouder De Klein en
wethouder Plaizier

11 juli 2017

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.

29 mei 2018

Vragenronde
De burgemeester zegt een presentatie over de AVG toe.

Burgemeester Bergman

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

Beuningen

Eventuele opmerkingen
Nota grondbedrijf komt na de zomer

v^QUGgC

3 juli 2018

gcmcensehappelijk-e Regelingen.
Volgend jaar-afzonderlijke raadsvoorstellen aan te bieden en
hi&rbįj-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.
Belastingverordeningen 2019
»
In gesprek te blijven over de leegstand van

Burgemeester Bergman

Wethouder Plaizier

9

Gemeente

winkelpanden.
Te kijken naar wat de impact is van het aangenomen
amendement in de 2e kamer over de OZB voor
sportaccomodaties enz.
«
Inzichtelijk te maken wat de impact is van de
verlaging van leges duurzame evenementen.
Het college geeft schríftelijk door wanneer de raadsleden de
informatie kunnen verwachten.
Ingekomen- stukken en-mededeHngefķ

ļSíäň Beuningen

c

12 maart 2019

Zie commissie FAZ van 8 mei 2019

gemeente Beuningem
voor een uitleg in de commissic-FAZ-.-

griffie

Wethouder Plaizier-zegt-het volgende toe:-

21 mei 2019

naar dc provincie-t-e-sturem
« M.b.t. de Kaderbrief:
- De raming m.b.t de diverse domeinen kritisch te
bekijken,
- tevens kritisch te kijken naar de staat van de incidentele
baten.
Vragenronde
De Groene ] heuvels
In het najaar te komen met een visie m.b.t. De Groene Heuvels
Restant vragen schríftelijk te beantwoorden

Wethouder Plaizier

Burgemeester Bergman

