Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
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26-04-2022
12:00 - 14:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Naar aanleiding van:
Agendapunt 7, Rondvraag.
- Mevrouw van Gent meldt dat in het gesprek met de griffier van Overbetuwe over
integriteit en andere punten goede ideeën zijn opgehaald. Deze worden in het
seniorenconvent besproken en zijn ook met de formateur besproken.
- Wethouder Hagen meldt dat het realistisch lijkt om te streven naar de installatie van
een nieuw college in of voorafgaand aan de raad van 17 mei.
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Omgevingsaanvraag 2022.0006, Entree, Badweg 12
Advies:



de vergunning weigeren

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Naar aanleiding van:
Het college is zeer ongelukkig met deze gang van zaken. Ondanks dat het qua
planning geen consequenties hoeft te hebben, is het college niet tevreden over de
gebrekkige interne communicatie of nakomen van afspraken.
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Omgevingsaanvraag 2022.0013, verbouwen woning, Vuurtorenpad 15
Advies:




De aanhouding te doorbreken
de vergunning te verlenen,
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voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Naar aanleiding van:
Aan de opmerkingen van Hus en Hiem is gevolg gegeven.
4

Herziening Algemene Plaatselijke Verordening
Advies:
Kennis te nemen van de herziene APV;
de gemeenteraad voor te stellen om de herziening van de APV oordeelsvormend te
behandelen in vergadering van 17 mei;
de gemeenteraad voor te stellen om de APV in de vergadering van 21 juni vast te
stellen, dan wel in de vergadering van 17 mei indien de gemeenteraad gelijk akkoord is
met het voorstel.
Besluit:

Conform advies, waarbij er nog wel enkele opmerkingen zijn gemaakt.
Toelichting:

Naar aanleiding van:
- Er zijn geen wijzigingen aangebracht n.a.v. de beeldvormende raad.
- Het afwegingskader (zie toelichting op artikel 2:25b) moet nog opgesteld worden. Dit
gaat separaat plaatsvinden.
- Het college is blij met de aanpassing rook- en stookverbod, sluitingstijd van de horeca
en afschaffing van de happy hours.
- Het college heeft overwogen om artikel 4:18 lid 2 te laten vervallen. De
handhaafbaarheid op deze regel is erg lastig. Echter, als gemeente kunnen we
eigenaren niet verbieden om zelf af en toe in een tentje te slapen in hun tuin. Dit komt
doordat onze regels gebonden zijn aan een ondergrens, namelijk: tot waar mag je als
gemeente wat regelen. Er is jurisprudentie, op basis waarvan in de eigen tuin voor
eigen gebruik er veel mag (bijvoorbeeld het arrest ‘Wilnisser visser’) . Wanneer er
sprake is van een grote tent, die duidelijk voor langere periode blijft staan of een tent
die voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, dan kan dit aangepakt worden vanuit
het bestemmingsplan.
- Het college heeft overwogen om het verbod op drankgebruik op bepaalde delen van
het eiland / dorp te laten vervallen en in plaats daarvan dit in te stellen op de openbare
weg. Het college beseft anderzijds dat we excessen willen voorkomen, op een aantal
openbare gebieden. Bij navraag is geconstateerd dat het aanwijzen van de openbare
weg relatief weinig uitkomst biedt. Uiteraard vindt een deel van de overlast of
gevaarlijke situaties op of aan de openbare weg plaats, maar het merendeel speelt zich
af op andere plekken. Denk aan het fietsenhok bij de IBS of de Wasserman. De
formulering wordt daarom behouden. Hierdoor hebben we de meeste opties om dit
goed in te richten.
- Het college wil heel graag het parkeren in de berm tegen gaan. Op dit punt wil de
burgemeester nog contact met het OM en de politie. De huidige artikelen in de nieuwe
APV bieden voldoende waarborgen om dit onderwerp naar behoren aan te kunnen
pakken, de handhavingskwestie moet nog wel worden opgepakt.
- Raadsvoorstel: communicatie. Dit moet wat ruimer dan alleen de publicatie van de
APV. Als suggestie geeft het college mee om er bijvoorbeeld een pagina en / of
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infographic op te maken.
- Algemeen: Het college vraagt aandacht voor de handhavingscapaciteit. Er zijn
dringend enkele BOA’s nodig, dit is een onderwerp dat ook aan de formateur en
onderhandelaars is mee gegeven. Begrepen wordt dat dit financiële consequenties
heeft, maar voor de handhaving van de APV is dit noodzakelijk.
5

Vergunningen horeca
Advies:






Binnen één jaar het vergunningenstelsel volledig inzichtelijk te maken en te
actualiseren.
Om tijdens dit jaar vooral samen met de ondernemers de
documenten/vergunningen weer in orde te maken en om handhavend op te
treden bij excessen.
Om na dit jaar actief toe te zien op het handelen volgens de vergunning en
andere voorwaarden.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het college wil dit klantvriendelijk oppakken: in goed overleg met de betreffende
ondernemers moeten de vergunningen geactualiseerd worden. Het is zowel voor de
ondernemers als voor de gemeente noodzakelijk om dit goed op orde te hebben.
In het eerste contact met de ondernemers wordt er dan ook gelijk gesproken over de
terrassen, hoewel dit uiteraard los staat van de horecavergunningen.
Het college maakt zich ondertussen ook wel ernstig zorgen over het toenemend gebrek
aan horeca-personeel. Op bepaalde (drukke) momenten kunnen hierdoor niet alle
zaken volledig open zijn. Wellicht dat we ook weer eens contact moeten zoeken met
Schieracademy.
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Verdaging beslissing op Bezwaarschrift Voorstreek 8
Advies:
Geadviseerd wordt om het besluit op bezwaar tegen de buiten behandelingstelling van
de aanvraag om omgevingsvergunning voor recreatief gebruik van de woning aan
Voorstreek 8 op basis van artikel 7:10, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
met zes weken te verdagen.
Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Naar aanleiding van:
Het college constateert dat dit niet de schoonheidsprijs verdient.
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Subsidieverzoek 2023 en subsidievaststelling 2021 - Tumba kenniscentrum
discriminatie en diversiteit
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Advies:

1. Aan Tûmba voor 2023 een subsidie toe te kennen van € 717;
2. de verhoging van de subsidie 2023 ad € 367 mee te nemen in de begroting
2023;
3. de subsidie aan Tûmba voor 2021 vast te stellen op € 352;
4. in te stemmen met de bijgaande conceptbrief.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het college krijgt wel eens signalen over discriminerende opmerkingen. Het zou
interessant zijn om Tumba eens te verzoeken hierover van gedachten te kunnen
wisselen.
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Eenmalige energietoeslag 2022
Advies:

1. Beleidsregels eenmalige energietoeslag vast te stellen door ondertekening van
de beleidsregels (bijlage 1);
2. € 26.068 te ontvangen bij de meicirculaire 2022 beschikbaar te stellen voor het
verstrekken van de energietoeslag op grond van de beleidsregels;
3. in te stemmen met de bijgaande raadsmemo (bijlage 2).

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het college is blij met het voorstel.
Ook voor ondernemers die er voor in aanmerking komen, moet er een ruimhartige
regeling zijn, die vergelijkbaar is met die voor de mensen in loondienst of
uitkeringsgerechtigden. Als er gerede twijfel is kan er bij de ondernemers achteraf
getoetst worden. Onze medewerkers van Zorg en Welzijn zijn al aan het inventariseren
welke inwoners hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen; ook de ouderen met
een AOW en (klein) pensioen.
Het venijn zit in de financiering. We moeten er op vertrouwen dat het rijk zijn afspraak
nakomt dat de gemeenten worden gecompenseerd. Dit is een risico, want dit is een
open eind. Het college wil de regeling toch op de voorgenomen wijze uitvoeren.
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Vaststelling subsidiebijdrage Slachtofferhulp Nederland 2021



De subsidie aan Slachtofferhulp Nederland voor 2021 vast te stellen op € 279,;
in te stemmen met de bijgaande conceptbrief.

Besluit:

Conform advies
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Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Onthulling watertappunt bij de watertoren op basis van de CO2-subsidie van WPD.
- 4 mei comité gesproken over de herdenking (4 mei) en viering (5 mei).
Kinderburgemeester en mevrouw Volmer krijgen ook een rol.
Wethouder Hagen:
- Gesprek over Stichting Willem Horsman. De vrijwilligers willen er graag mee aan de
slag.
- Ledenvergadering VVV. Onder andere bereikbaarheid is uitgebreid aan de orde
geweest.
- start van coalitiebespreking is hedenmiddag.
Wethouder Gerbrands:
- Er zijn twee woningen toegewezen: Gassaustraat en van den Berghstraat.
- Digitale bijeenkomst met inspectie onderwijs; ging over vroeg en voorschoolse
educatie, vve. Er zijn enkele verbeterpunten. Komt binnenkort naar college.
- Koninklijke onderscheiding van hedenochtend was een succes. De andere
collegeleden beamen dit. Binnenkort moet er een nieuwe / echte afspraak gemaakt
worden over de bereikbaarheid van het eiland met WPD.
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging
- uitnodiging afscheid wethouders Nel Haarsma en Boukje Tol, Gemeente Waadhoeke
Besluit:

Het college maakt geen gebruik van de uitnodiging van de gemeente Waadhoeke om
afscheid te nemen van de beide wethouders.
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