Kenmerk: 2022-002010

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van de Collegevergadering, gehouden op 25 januari 2022
3.a.1

2021-010056 - Verzoek om medewerking bestemmingsplanherziening
Dorpsstraat 40, Oosterhout
Besluit:

1. Medewerking verlenen aan een herziening van het
bestemmingsplan voor het wijzigen van de bedrijfsbestemming
naar een woonbestemming waarbij de bestaande bedrijfswoning
wordt omgezet in een reguliere woonbestemming en voor het
realiseren van één extra woning aan de Dorpsstraat 40 te
Oosterhout, waar op den duur de mogelijkheid voor het realiseren
van een tweede woning wordt geborgd middels een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan;
2. Instemmen met het aangaan van bijgevoegde briefovereenkomst;
3. Instemmen met het aangaan van bijgevoegde
planschadeovereenkomst.
3.a.2

2021-011769 - Wijzigen GR BVO DRAN
Besluit:

Gelet op verkregen toestemming van de raad definitief in te
stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio ArnhemNijmegen (DRAN)
3.a.3

2022-000096 - Voorontwerpbestemmingsplan Elst, Industrieweg,
politielocatie
Besluit:

1. Instemmen met het aangaan van de briefovereenkomst
conform bijlage 2;
2. Instemmen met het aangaan van de
planschadeovereenkomst conform bijlage 3;
3. Het tijdelijk onttrekken aan de openbaarheid van bijlagen 2
en 3 op grond van artikel 10 lid 2 sub g van de Wob tot aan
het moment van ondertekening van de overeenkomsten;

4. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan voor de
realisatie van een multifunctionele politielocatie aan de
Industrieweg te Elst en dit plan vrijgeven voor inspraak.

3.a.4

2022-000604 - Raadsinformatiememo regionale beleidskader
huisvesting arbeidsmigranten
Besluit:

Instemmen met het versturen van bijgevoegde
raadsinformatiememo over het regionale
beleidskader internationale werknemers (arbeidsmigranten).
3.a.5

2022-001103 - Fonds op Naam Méér Muziek in de Klas
Besluit:

1. Besluiten tot de oprichting van een Lokaal Fonds Méér
Muziek in de Klas Overbetuwe-Lingewaard met bijgevoegde
overeenkomst.
2. Mandaat geven aan de directeur van Stichting De Open
Academie om het penvoerderschap voor de gemeente uit te
voeren.

3.a.6

2022-001176 - Ontwerpbestemmingsplan Moordakkerstraat 8 Herveld
Besluit:

Voorstel portefeuillehouder:
1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied,
Moordakkerstraat 8 en 23, Herveld” voor een functieverandering
van een agrarische bedrijfswoning naar een reguliere
woonbestemming voor de woning op het perceel aan de
Moordakkerstraat 8 te Herveld
2. Voor dit ontwerpbestemmingsplan geen inspraakprocedure
volgen en het plan direct voor zienswijzen ter inzage leggen.
3.c.1

2021-013506 - Vervolg maatregelen COVID-19 2021-2022
Besluit:

De raad voorstellen om in te stemmen met de volgende vervolg
vervolgmaatregelen COVID-19:

1. Het (gedeeltelijk) intrekken van opgelegde aanslagen voor
precariobelasting terrassen in de maanden in 2022 dat de
onskenmerk
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horeca (gedeeltelijk) gesloten moet zijn door landelijke
besluiten.
2. Het kwijtschelden van of tegemoetkoming verstrekken voor de
huur en/of erfpacht van gemeentelijk en niet-gemeentelijk
vastgoed van sportverenigingen in de periode vanaf kwartaal 4
van 2021 tot en met 2022 dat er (gedeeltelijk) niet gesport mag
worden door landelijke besluiten.
3. Het kwijtschelden van of tegemoetkoming verstrekken voor de
huur en/of erfpacht van gemeentelijk en niet-gemeentelijk
vastgoed van dorpshuizen in de periode vanaf kwartaal 4 van
2021 tot en met 2022 voor de maanden dat de dorpshuizen
(gedeeltelijk) niet geopend mogen zijn door landelijke
besluiten.
4. Het kwijtschelden van de huur van overig gemeentelijk
vastgoed dat door coronamaatregelen verplicht gesloten is/was
door landelijke maatregelen in de periode vanaf kwartaal 4 van
2021 tot en met 2022.
5. Het kwijtschelden van of tegemoetkoming verstrekken voor de
huur van Overbetuwse culturele en maatschappelijke
verenigingen of stichtingen in de periode vanaf kwartaal 4 van
2021 tot en met 2022 voor de periode dat ze geen gebruik
hebben kunnen maken van gehuurde ruimtes door landelijke
besluiten.
6. Tegemoetkoming

in de kosten verstrekken aan theater de Kik

voor de periode vanaf kwartaal 4 van 2021 tot en met 2022
voor de periode dat de Kik (gedeeltelijk) niet geopend mag zijn
door landelijke besluiten.
3.c.2

2021-014386 - Beantwoording schriftelijke vragen S-585 Aurelius
Besluit:

Instemmen met bijgevoegde brief met daarin de beantwoording
van de schriftelijke vragen (S-585) van 23 december 2021.
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