Kenmerk: 2022-028412

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van Collegevergadering, gehouden 12 juli 2022
3.a.1

2022-021300 Verrekening neveninkomsten dpa 2021
Besluit:

Vaststellen dat over 2021 geen inkomsten uit nevenfuncties
verrekend hoeven te worden met het loon van de volgende
collegeleden:
a. Burgemeester R.P. Hoytink-Roubos;
b. Wethouder W.H. Hol;
c. Wethouder D.E.W. Horsthuis-Tangelder;
d. Wethouder R.W.M. Engels;
e. Wethouder B.E. Faber-de Lange.

3.a.3

2022-027151 Brief woningcorporaties huisvesting AMV'ers
Besluit:

Bijgevoegde brief over de huisvesting van AMV’ers te versturen aan de
drie Overbetuwse woningcorporaties (Vivare, Woonstichting Valburg
en Woningstichting Heteren).
3.a.4

2022-027157 Schriftelijke vragen over woonwagenstandplaatsen
Besluit:

De beantwoording van de schriftelijke vragen over de
woonwagenstandplaatsen te versturen aan de gemeenteraad.
3.a.5

2022-024458 Intentieovereenkomst Ten Brinke Vastgoed B.V.
Besluit:

1. De intentieovereenkomst De Pas fase II aan te gaan met Ten Brinke
Vastgoed B.V.
2. De bijlagen behorende tot dit voorstel tijdelijk te onttrekken aan de
openbaarheid op grond van artikel 5, tweede lid onder b van de Wet
open overheid, in ieder geval tot het moment van ondertekening door
beide partijen.

3.a.6

2022-025232 Vaststellen Hogere Waarde Wet geluidhinder
Dorpsstraat 4 te Elst (HOV-21-2240)
Besluit:

In te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere Waarden op grond van
de Wet geluidhinder voor de locatie Dorpsstraat 4 te Elst en dit
ontwerpbesluit voor zienswijze ter inzage leggen.

3.c.1

2022-022108 Schriftelijke vraag S-608 over toeristenbelasting
Besluit:

De beantwoording van de schriftelijke vraag S-608 over
toeristenbelasting te versturen aan de gemeenteraad.
3.c.2

2022-026796 Snelle fietsroute VeluweWaalpad
Besluit:

1. Met regiogemeenten en provincie samen te willen werken aan
het VeluweWaalpad
2. Met het ambitiedocument Verstedelijking Op de Fiets!
Investeer in het VeluweWaalpad in te stemmen
3.

Bij de verdere uitwerking en financiering van het
VeluweWaalpad wordt een integrale afweging gemaakt op
basis van de projecten uit de fietsagenda

3.c.3

2022-012114 Beantwoording schriftelijke vragen BOB, D66 en GBO
inzake Knoop 38 (S-609)
Besluit:

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van
BOB, D66 en GBO inzake de reconstructie van de infrastructuur in het
kader van Knoop 38 (S-609).
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