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BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van Collegevergadering, gehouden op datum 13 juli 2021
3.a.1

21bw000192 Jaarverslag integriteit werkorganisatie 2020 & jaarverslag BING
vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen 2020.
Besluit:

Vaststellen van het jaarverslag integriteit werkorganisatie 2020 &
jaarverslag BING vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste
omgangsvormen 2020 en deze ter kennisname aanbieden aan de
Ondernemingsraad (OR).
3.a.2

21bw000255 Digitale toegankelijkheid (WCAG)
Besluit:

Instemmen met het aanpassen van de sjablonen voor bestuurlijke
stukken, zodat bestuurlijke stukken zo toegankelijk mogelijk gemaakt
kunnen worden.
3.a.3

21bw000265 Vervolgproces woonwagenlocatie Platenmakersstraat
Besluit:

1. Instemmen met het voorgestelde vervolgproces voor de ontwikkeling
van een woonwagenlocatie aan de Platenmakersstraat in Elst;
2. Toekennen van een budget van €40.000 voor 2021 (excl. BTW) voor
het vervolgproces en hiervoor een administratieve begrotingswijziging
opstellen. Het aanvullende deel voor 2022 meenemen in de
bestuursrapportage.
3.a.4

21bw000278 Overeenkomst gebruik en beheer DRIS-displays bij bushaltes
Besluit:

Te besluiten tot het aangaan van de Overeenkomst gebruik en beheer
DRIS-displays bij bushaltes in OV-oost.
3.a.5

21BW000290 Aanvraag tegemoetkoming in schade Peperstraat 47, Oosterhout
Besluit:

1. De aanvrager, eigenaar perceel de Peperstraat 47 te Oosterhout:

a. in zijn aanvraag om tegemoetkoming in schade ontvankelijk te
verklaren;
b. een tegemoetkoming in schade toekennen ten bedrage van € 7.225,vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 29 september 2020 tot de
dag van uitbetaling van de hoofdsom;
c. terug betalen het drempelbedrag ad € 300,-;
2. Het bedrag van de tegemoetkoming in schade, te vermeerderen met
de wettelijke rente vanaf 29 september 2020 tot de dag van uitbetaling
van de hoofdsom, en de advieskosten van Lang-hout & Wiarda (€
1.512,50,-) in rekening te brengen bij de derde-belanghebbende.
3.a.6

21bw000283 Visiedocument Overbetuwe Werkt!
Besluit:

1. Kennis nemen van het visiedocument Overbetuwe Werkt!
2. De raad verzoeken het visiedocument Overbetuwe Werkt! vast te
stellen.
3.a.7

21bw000299 ontwerpbestemmingsplan `De Nieuwe Rietgraaf, kavel VI`
Besluit:

1. De procedure starten voor het ontwerpbestemmingsplan “De Nieuwe
Rietgraaf, Kavel VI”;
2. Geen m.e.r.-(beoordelings)procedure te doorlopen voor het
ontwerpbestemmingsplan ‘De Nieuwe Rietgraaf, Kavel VI’.
3. Besluiten tot het aangaan van het Vierde addendum op de
Samenwerkingsovereenkomst Betuws bedrijvenpark;
4. Het tijdelijk onttrekken aan de openbaarheid van bijlagen 1 en 24 op
grond van artikel 10 lid 2 sub g van de Wob tot aan het moment van
ondertekening van het addendum.
3.c.1

21bw000193 Jaarverslag integriteit college van burgemeester en wethouders,
gemeenteraad en burgerleden 2020.
Besluit:

Vaststellen jaarverslag integriteit college van burgemeester en
wethouders, gemeenteraad en burgerleden 2020 en ter kennisname
aanbieden aan de gemeenteraad.
3.c.2

21bw000273 Beantwoording schriftelijke vragen (S-564) over de ontwikkeling
van bedrijventerreinen
Besluit:

1. Instemmen met de beantwoording (21uit12839) van de schriftelijke
vragen (S- 564) van Burgerbelangen OverBetuwe over de ontwikkeling

van bedrijventerreinen.
3.c.3

21bw000297 Evaluatie ICT samenwerking Overbetuwe Lingewaard
Besluit:

1. Kennisnemen van de uitkomsten van de evaluatie.
2. Via bijgevoegde informatiememo de gemeenteraad informeren.
3.c.4

21bw000302 Strategische agenda middengebied
Besluit:

1. Instemmen met de strategische agenda middengebied en deze
doorgeleiden naar de gemeenteraad;
2. De raad verzoeken in te stemmen met de strategische agenda
middengebied
3.c.5

21bw000295 Beantwoording Raadsvragen Fractie PvdA over berging van
kernafval
Besluit:

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de
fractie van de PvdA omtrent “Geen berging van kernafval in Overbetuwe”
3.c.6

21bw000304 Beantwoording brief bewonersplatform van 2 juli jl.
Besluit:

Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief.
3.c.7

21bw000306 Raadsinformatiememo over inpassingsplan Railterminal
Gelderland
Besluit:

1. Instemmen met het raadsinformatiememo over aanvullende
informatie inzake Railterminal Gelderland;
2. De bijlagen 1, 2, 3 en 4 te onttrekken aan de openbaarheid op grond
van artikel 10, tweede lid, onder g en artikel 11 van de Wet
openbaarheid van bestuur
burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

