Kenmerk: 2022-021289

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van Collegevergadering, gehouden 31 mei 2022
3.a.1

2021-013138 | Beantwoording schriftelijke vragen Zuidrand
Schuytgraaf
Besluit:

In te stemmen met bijgevoegde brief (31 mei 2022) met
beantwoording van schriftelijke vragen over de Zuidrand Schuytgraaf.
3.a.2

2022-017708 Subsidieregelingen besteding resterende coronagelden
2020-2021
Besluit:

1. Vaststellen van de Subsidieregeling coronaherstel gemeente
Overbetuwe 2022.
2. Vaststellen van de Subsidieregeling coronagevolgen kleine
ondernemers gemeente Overbetuwe 2022.
3.a.3

2022-018178 Beleidsregels studietoeslag gemeente Overbetuwe
2022
Besluit:

De beleidsregels studietoeslag gemeente Overbetuwe 2022 vast te
stellen.
3.a.4

2022-020651 -Besluit op bezwaar - afwijzing verzoek tot afsluiting
van de Aurelius te Elst
Besluit:

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren.
2. Het bezwaarschrift ongegrond verklaren.
3. De bestreden beslissing, onder verbetering van de motivering,
in stand laten.
4. Het verzoek om vergoeding van de kosten voor de
behandeling van het bezwaar afwijzen.

3.a.5

2022-020690 Beantwoording schriftelijke vragen S-599 GBO
experiment strippenkaart ondersteuning mantelzorgers
Besluit:

Met de beantwoording op de schriftelijke vraag S-599 experiment
strippenkaart ondersteuning mantelzorgers in te stemmen.
3.a.6

2022-020786 Continueren beleidslijn opvang Oekraïense
vluchtelingen bij particulieren
Besluit:

Instemmen met het continueren van de beleidslijn ''Opvang
Oekraïense vluchtelingen in particuliere panden'' tot 1 oktober 2022.

3.c.1

2022-019503 Geactualiseerd grondexploitaties en Projectenboek
2022
Besluit:

1. de geactualiseerde actieve grondexploitaties per 1-1-2022, zoals
opgenomen in bijlage 1, ter vaststelling aan te bieden aan de raad;
2. de raad voor te stellen het resultaat te verwerken in de jaarrekening
2021 als volgt:
a. de voorziening verliesgevende complexen te verhogen met €
264.673 van € 3.100.545 naar € 3.365.217;
3. Het Projectenboek 2022 vast te stellen en deze via het
informatiememo ter kennis te brengen van de raad.

N.a.v. Keek op de week:
Het college stelt de volgende memo’s vast:
- Collegememo totstandkoming Uitvoeringsprogramma;
- Raadsinformatiememo proces Kadernota, Uitvoeringsprogramma en Begroting
(2022-021277)
burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

