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B en W Uitgelicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze
samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een
beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Mogelijk maken verduurzaming MFA de Rosmolen
Stichting Sport & Recreatie Beneden-Leeuwen wil MFA De Rosmolen energieneutraal maken en heeft hiervoor
een plan ontwikkeld. Door de opgenomen voorwaarden in de leningsovereenkomst met de gemeente kan de
stichting geen lening afsluiten bij een bank. Daarom klopt het bestuur bij de gemeente aan. Met het doorvoeren
van dit plan verbetert het binnenklimaat en draagt MFA De Rosmolen bij aan de klimaatdoelstellingen. Het
college adviseert de raad in te stemmen met het verstrekken van een lening van maximaal € 180.000 met een
looptijd van 15 jaar tegen een rentepercentage van 1.6%. De gemeente maakt hiermee dus een uitzondering op
het bestaande beleid. De lening op basis van de regeling ‘duurzaamheidslening multifunctionele gebouwen’
bedraagt normaal maximaal € 50.000. De gemeente maakt een uitzondering omdat het college duurzaamheid
een belangrijk speerpunt vindt.
De raad beslist hierover in januari.
Nota Parkeren 2019
De Nota Parkeren is aangepast omdat deze niet meer voldeed aan de eisen en wensen van deze tijd. Doel van
de nieuwe nota is dat de aanvrager van vergunningen beter weet waar hij/zij aan toe is. Dit doen we door het
duidelijker maken van de regels. Daarnaast kunnen regels met de nieuwe nota flexibeler worden toegepast,
waardoor initiatieven vaker vergund kunnen worden. Tot slot verminderen we zo de parkeerdruk in wijken. Dit
gebeurt onder andere door het toepassen van hogere parkeernormen voor nieuwe woningen. Dit heeft effect op
de parkeerdruk op de openbare weg.
Dit voorstel wordt besproken in het Rondetafelgesprek van 8 januari. De raad beslist hierover op 24 januari.
Deelname cultuur- en erfgoedpact 2018-2020
De gemeente sluit zich aan bij het cultuurpact Rivierenland voor cultuurparticipatie van senioren. De projecten
van cultuurpact zijn kwalitatief hoogwaardig en bevorderen actieve en passieve cultuurparticipatie bij onze
inwoners. Het is voor senioren namelijk belangrijk dat ze niet vereenzamen en over een ondersteunend netwerk
(blijven) beschikken. Deelname aan culturele activiteiten draagt hier aan bij. Binnen dit project worden senioren
uitgedaagd om actief deel te nemen aan cultuur en iets nieuws te proberen. Het programma bestaat uit een
aantal thema’s (bijvoorbeeld zingen, fictie verhaal schrijven, beelden maken). Ieder thema bestaat uit een aantal
workshops. De workshops vinden verspreid binnen de gemeente plaats. Welzijnsorganisatie Sociom
coördineert dit project binnen onze gemeente. De seniorenverenigingen worden intensief bij de organisatie en
uitvoering van het project betrokken.
Digitaalhuis West Maas en Waal 2019-2021 en Praathuis 2019
Het Digi-Taalhuis West Maas en Waal is in november 2016 geopend. Het betrof een pilot tot en met 2018. Het
Digi-Taalhuis is een samenwerking tussen zeven partijen. Het Digi-Taalhuis is bedoeld voor mensen die het
Nederlands beter willen leren, schrijven en/of spreken, rekenen of digitaal vaardiger willen worden. Iedereen
met een leervraag kan langs komen. Vanaf 2019 verstrekt de gemeente structurele subsidie zodat het DigiTaalhuis en Praathuis voortgezet kunnen worden. Op deze manier hebben alle inwoners de mogelijkheid om
aan hun reken-, taal- en digitale vaardigheden te werken.
College
Geen activiteiten.

(Deze B en W Uitgelicht bevat waarschijnlijk niet de samenvattingen van alle openbare besluiten van de laatste
collegevergadering. Ook staan er waarschijnlijk enkele samenvattingen in van besluiten uit eerdere collegevergaderingen.
De publicatie van een samenvatting in B en W Uitgelicht wordt namelijk regelmatig één of twee weken uitgesteld, omdat de
gemeente eerst direct betrokkenen wil inlichten over het besluit. Daarmee voorkomt de gemeente dat direct betrokkenen via
de pers bericht krijgen over besluiten die hen heel direct aangaan).

