Kenmerk: 2022-014612

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

2022-001176 - Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied,
Moordakkerstraat 8 en 23, Herveld
Besluit:

Voorstel portefeuillehouder:
De raad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan “Buitengebied, Moordakkerstraat 8 en 23,
Herveld” analoog en digitaal vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
3.a.2

2022-010035 Beleidsregel éénmalige energietoeslag
Besluit:

Vaststellen van de beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente
Overbetuwe
3.a.3

2021-009386 Vaststellen informatiebeleid
Besluit:

Het vaststellen van het informatiebeleid 2021-2025
3.a.4

2022-011263 benoeming en ontslag leden Participatieraad
Besluit:

Instemmen met benoeming en ontslag leden Participatieraad
3.a.5

2022-013333 - Collegevoorstel: besluit op bezwaarschriften tegen
verkeersbesluit tot o.a. afsluiting van de Claudius
Besluit:

Besluiten om naar aanleiding van de bezwaarschriften gericht tegen het
verkeersbesluit gepubliceerd op 10 augustus 2021 om:



een fysieke afsluiting te plaatsen op de Claudius ter hoogte van
de aansluiting met de Wodan;



een parkeerverbod in te stellen op de Claudius tussen de Donar
en de Wodan door het plaatsen van bord E1 van bijlage 1 van het
RVV 1990 op de Claudius ter hoogte van de aansluiting met de
Donar;



de bebording te plaatsen zoals wordt aangegeven op de bij het
besluit behorende situatie-tekening;

Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie:
1. de bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaarschriften ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit in stand te laten.

3.a.6

2022-013606 - nieuw bob na vernietiging door Rb - herhaald
handhavingsverzoek De Swart
Besluit:

1. Wij verklaren uw bezwaarschrift van 11 augustus 2020, door ons
ontvangen op 19 augustus 2020 ontvankelijk en gegrond.
2. Wij herroepen onze beslissing van 19 juni 2020, verzonden 1 juli
2020 (20UIT12857) om niet te besluiten op uw verzoek van 4 mei 2020
en besluiten in plaats daarvan om uw verzoek af te wijzen, omdat uw
verzoek al eerder werd afgewezen en er geen nieuw gebleken feiten of
veranderde omstandigheden zijn vermeld in uw verzoek, of ons
anderszins bekend zijn.
3. Wij verwijzen ter zake naar:
a) ons besluit van 16 november 2010, voor zover dat nog van kracht is na
de gedeeltelijke vernietiging daarvan door de Afdeling op 6 juni 2012;
b) voornoemde uitspraak van de Afdeling van 6 juni 2012
(ECLI:NL:RVS:2012:BW7609);
En ten overvloede naar de bevestiging van voornoemde uitspraak door:
c) de Afdeling op 16 september 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2916) ;
d) de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland op 19 oktober
2020 (ARN 20 / 5027 GEMWT 209) en;
e) de rechtbank Gelderland op 14 februari 2022 (ARN 21 / 2447 GEMW
306).
4. Wij stellen het bedrag aan verbeurde dwangsommen naar aanleiding
van uw ingebrekestelling van 31 maart 2022 vast op € 0,- (zegge: nul
euro).

3.a.7

2022-013665 Huisnummerbesluit behorende bij het Oude Veilingterrein
te Zetten
Besluit:

Het huidige Veilingterrein te Zetten te voorzien van een nieuwe
straatnaam “de Veiling”.
3.a.8

2021-013265 - Collegevoorstel Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied
Grote Molenstraat 155 & Raaijestraat, Elst.
Besluit:

Voorstel portefeuillehouder:
1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Grote
Molenstraat 155 en Raaijestraat (ong), Elst :
- het verwijderen van de woonbestemming aan de Grote Molenstraat 155
in Elst, in combinatie met;
- het verzoek voor de bouw van een woning met bijgebouw op het
naastgelegen perceel aan de Raaijestraat.
2. Voor dit bestemmingsplan geen inspraakprocedure volgen en het plan
direct voor zienswijzen ter inzage leggen.
De burgemeester onthoudt zich van stemming.
3.a.9

2022-002214 - Vaststelling bestemmingsplan "Valburg, Broekstraat
achter nr. 11"
Besluit:

Voorstel portefeuillehouder:
De raad voorstellen om:
1. Het bestemmingsplan "Valburg, Broekstraat achter nr. 11" analoog en
digitaal vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
3.a.10

2022-013893 Actualiseren regeling klachtafhandeling bij
aanbestedingen
Besluit:

Vaststellen van de Regeling klachtenafhandeling bij aanbestedingen
gemeente Overbetuwe 2022.

3.a.11

S-597 2022-012610 Schriftelijke vragen BOB wijzigingsverordening Wmo
Besluit:

Akkoord gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van BOB
naar aanleiding van het raadsvoorstel 3e Wijzigingsverordening Wmo
2018 cf. bijgevoegde brief.

3.c.1

2022-013624 Huisvesting STO locatie OBC
Besluit:

Het college stemt, met uitzondering van dhr. Engels, niet in met het
voorstel. Het voorstel wordt door de nieuwe portefeuillehouder na de
installatie van het college opgepakt.

3.c.2

2022-013195 Aanvraag omgevingsvergunning realiseren woning
Hoofdstraat te Herveld (HOV-21-2425)
Besluit:

Besluiten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op de locatie Kadastraal bekend gemeente Valburg,
sectie G, nummer 3048 (Hoofdstraat) te Herveld

3.c.3

2022-013235 Jaarverslag 2021 Participatieraad
Besluit:

1 Kennisnemen van het jaarverslag en het financiële overzicht 2021 en de
begroting 2022 van de Participatieraad.
2. Instemmen met bijgevoegde brief aan de Participatieraad.
3.c.4

2022-013589 Beleidsmonitor sociaal domein 2021
Besluit:

Beleidsmonitor sociaal domein 2021 vaststellen en doorgeleiden naar de
raad ter vaststelling.
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