Kenmerk: 2022-008149

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van de Collegevergadering, gehouden op 8 maart 2022
3.a.1

2021-010891 Ontwerpbestemmingsplan “Zetten,
Wouterplasstraat 2/2a”
Besluit:

1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Zetten,
Wouterplasstraat 2/2a" voor de realisatie van vier sociale

seniorenwoningen op het perceel Wouterplasstraat 2/2a in
Zetten;

2. Voor dit ontwerpbestemmingsplan geen inspraakprocedure
volgen en het plan direct voor zienswijzen ter inzage leggen.
3.a.2

2021-013160 Collegevoorstel projectopdracht Landschapspark
De Danenberg
Besluit:

Instemmen met de projectopdracht Landschapspark De
Danenberg
3.a.3

2022 - 007095 Subsidieregeling Sociale Basis
Vrijwilligersorganisaties
Besluit:

1. Instemmen met subsidieregeling sociale basis voor
vrijwilligersorganisaties met ingang van
subsidiejaar 2023.

2. Instemmen met concept-brief aan participatieraad.

3. Instemmen met concept-mail aan organisaties die een
zienswijze hebben ingediend.
3.a.4

2022-004458 Bestuursverklaring toepassing hardheidsclausule
Tozo 1
Besluit:

1. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde bestuursverklaring met het oog op de toepassing van de

hardheidsclausule ten aanzien van de uitvoering van Tozo 1.

2. De raad voorstellen om in te stemmen met deze verklaring.
3. Na instemming door de raad gezamenlijk de bestuursverklaring te ondertekenen.

3.a.5

2022-004478 Besteding resterende corona gelden 2020 en
2021 en NPO gelden
Besluit:

1.

De raad voor te stellen in te stemmen met de besteding
van de bestedingsreserve Corona ter hoogte van €
876.245 voor de volgende activiteiten:

- Eenmalig verhogen budget jeugd&gezinsconsulenten
STO

- Projecten impact corona op jongeren: behoefteanalyse,
jongerencentra en online community

- Eenmalig verhogen budget Meedoenregeling
- Nieuw steunpakket Welzijn en Leefstijl

- Subsidieregeling voor het versterken van culturele en
maatschappelijke activiteiten in de dorpshuizen

- Subsidieregeling voor het versterken van culturele en
maatschappelijke activiteiten in theater De Kik in 2022
- Eenmalige schenking aan culturele
stichtingen/verenigingen

- Eenmalige schenking aan sportverenigingen

- Eenmalige schenking aan bestaande initiatieven voor
ontmoeting ouderen

- Voucherregeling kleine ondernemers

- Subsidie voor het ondersteuningstraject om een BIZ te
realiseren voor het centrum van Zetten voor de periode
2023-2027

- Geen precariobelasting terrassen in 2022 en 2023
- Herkansing CTB ronde 1 voor horeca en
sportverenigingen

2. De raad voor te stellen in te stemmen met de

besteding van de NPO gelden van € 895.000 voor de
volgende activiteiten:

- Uitbreiding SMW (Sante)

- Uitbreiding Jongerenwerk en Forte School collectief
(Forte)

- Netwerkversterker (jeugdconsulent 2 jaar met

aandachtsgebied onderwijs en netwerk optuigen)

- Ambtelijke uitvoering (projectleider team beleid, 2 jaar)
- Verzuimcoaches thuiszitters (Regio)

- Budget voor initiatieven van netwerkpartners zoals het
Jongerennetwerk, MEE, JGZ, Overbetuwe Beweegt
- Innovatieve projecten
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3.a.6

2022-005613 Masterplan Airborne Region 2022-2030
Besluit:

1. In te stemmen met het Masterplan Airborne Region

2022-2030;
2. Instemmen met jaarlijkse bijdrage aan de Airborne
Region van € 10.000,- vanaf 2023 tot
en met 2030;
3.

Er mee in te stemmen om met ingang van 2023 de
kosten structureel op te nemen in de
meerjarenbegroting ten laste van het begrotingssaldo.

3.a.7

2022-006218 Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming

controle coronatoegangsbewijzen gemeente Overbetuwe 2022
Besluit:

De subsidieregeling ‘Tijdelijke subsidieregeling

tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen
gemeente Overbetuwe 2022’ vast te stellen.
3.a.8

2022-006875 Hart van Driel
Besluit:

1. Instemmen met het verstrekken van € 81.500,- aan de

Stichting Samen Driel ten behoeve van het opstellen van een
stedenbouwkundig plan en visie op het dorpshart van Driel;
2. Dit bedrag beschikbaar stellen vanuit het budget
Centrumplan Driel;

3. Samen met de Stichting Samen Driel, werkgroep Hart van

Driel en lokale ondernemers en andere stakeholders werken

aan een realistisch plan voor een toekomstbestendig dorpshart.
3.c.1

2022-000318 - Verzoek om bestemmingsplanwijziging Grote
Molenstraat 115, Elst
Besluit:

Voorstel portefeuillehouder:

1. Een principebesluit nemen om medewerking verlenen aan de
wijziging van het bestemmingsplan van agrarisch naar
wonen op het perceel Grote Molenstraat 115 te Elst;

2. Een principebesluit nemen om medewerking te verlenen aan
het herbouwen van de woning elders op het perceel;
3. Instemmen met het aangaan van de bijgevoegde
briefovereenkomst;
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4. Instemmen met het aangaan van de bijgevoegde
planschadeovereenkomst
3.c.2

2022-005456 Opgavebeschrijving gebiedsuitwerking
Verstedelijkingsstrategie
Besluit:

1. Besluiten om de ‘Opgavebeschrijvingen

verstedelijkingsstrategie’ (PosadMaxwan, 7 februari 2022) te
benutten bij het:

a. Opstellen van gebiedsuitwerkingen per deelgebied, die

opgenomen worden in de definitieve verstedelijkingsstrategie;
b. Komen tot ruimtelijke en programmatische keuzes in de

deelgebieden (samen met de partners gemeenten, provincies,
rijk, waterschappen) die input vormen voor het
verstedelijkingsakkoord.

2. Besluiten de raad op hoofdlijnen te informeren over stand
van zaken en procesplanning (‘Stand van zaken en

vervolgproces Verstedelijkingsstrategie’, 1 maart 2022).

3. Dit besluit (en bijlagen) tot 9 maart 2021 als uitgesteld
openbaar te behandelen.
3.c.4

2022-007367 Beantwoording schriftelijke vraag S-594 opvang
Oekraïense vluchtelingen
Besluit:

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen

over de opvang van Oekraïense vluchtelingen via bijgevoegde
brief.
3.c.5

2022-005374 Stand van zaken interactievisie
Besluit:

Kennisnemen van de stand van zaken interactievisie.
Burgemeester en wethouder,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos
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