Kenmerk: 2022-016481

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van Collegevergadering, gehouden 25 april 2022
3.a.1

2022-007580 Archiefverordening en beheerregeling informatiebeheer
2022
Besluit:

1. Instemmen met de archiefverordening gemeente Overbetuwe 2022 en
voor besluitvorming voorleggen aan de raad.
2. Vaststellen Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Overbetuwe
2022, onder de voorwaarde van vaststelling van de Archiefverordening
2022 door de raad.
3.a.2

2022-014461 1e Bestuursrapportage 2022
Besluit:

1. De 1e bestuursrapportage 2022 vaststellen.
2. Een aanvullende krediet beschikbaar stellen voor
a. de revitalisering bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland
( € 360.000)
b. de reconstructie kruispunt Flessestraat-Kamperfoeliestraat
(€ 27.000)

3.a.3

2022-015808-Financiële jaarstukken en meerjarenbegroting MGR SDCG
Besluit:

In te stemmen met het raadsvoorstel over de zienswijzebrief over de
concept-meerjarenbegroting 2023-2026 aan de MGR Sociaal Domein
Centraal.
3.a.4

2022-015846 - ENSIA 2021
Besluit:

Instemmen met:
1. De uitkomsten van de zelfevaluatie voor aansluitingen DigID, Suwinet,
BAG, BGT, BRO en WOZ
2. Het ondertekenen van de collegeverklaring
3. Geheimhouding opleggen op bijlagen behorend bij de
Collegeverklaring ENSIA 2021 inzake Informatiebeveiliging DigID en
Suwinet op grond van artikel 25, tweede lid Gemeentewet jo. Artikel 10,
tweede lid onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

4. Doorgeleiding van dit voorstel naar de raad, waarmee de raad wordt
gevraagd om kennis te nemen van de verantwoording vanuit het ENSIA
stelsel over het jaar 2021

3.c.2

2021-012680 Vaststelling bestemmingsplan “Elst, De Pas”
Besluit:

De raad voorstellen:
1. het rapport zienswijzen & ambtshalve wijzigingen
ontwerpbestemmingsplan "Elst, De Pas" vast te stellen;
2. het bestemmingsplan "Elst, De Pas" voor de realisatie van maximaal
354 woningen en twee zorgeenheden analoog en digitaal gewijzigd vast
te stellen;
3. Het beeldkwaliteitsplan ongewijzigd vast te stellen conform bijlage 7;
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
3.c.3

2022-015709 Concept Regionale Agenda 2023-2025 en
ontwerpbegroting 2023-2026, jaarstukken 2021, bijdrage RES Groene
Metropoolregio (GMR)
Besluit:

1. Van de jaarstukken 2021 kennis te nemen;
2. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2021;
3. De raad verzoeken in te stemmen om het overschot op de
jaarrekening als volgt in te zetten:


€100.000 te storten in een algemeen reserve;



€231.012 euro te storten in een bestemmingsreserve

4. Van de concept regionale agenda 2023-2025 en
ontwerpbegroting 2023-2026 kennis te nemen;
5. Een zienswijze op de concept regionale agenda 2023-2025 en
ontwerpbegroting 2023-2026 in te dienen;
6. De raad verzoeken in te stemmen met de verhoging van de
inwonerbijdrage naar € 7,67 voor 2023;
7. Deze verhoging (netto € 15.000) in het meerjarenperspectief van
de Kadernota 2023 bij het onderdeel bijdragen aan verbonden
partijen te (laten) verwerken;
8. De raad verzoeken in te stemmen met een voorgestelde
begrotingswijzing à € 0,30 per inwoner voor de opgave ‘circulaire
regio’ in de begroting voor het lopende jaar 2022;

9. Een zienswijze tegen de voorgestelde begrotingswijzing à € 0,30
per inwoner voor de opgave ‘circulaire regio’ voor 2022 in te
dienen;
10.

De extra eenmalige bijdrage van € 14.445 voor de circulaire regio
te dekken binnen het bestaande reguliere budget voor
duurzaamheid.

3.c.4

2021-013138 Zuidrand Schuytgraaf (woonveld 26 en 27)
Besluit:

Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel t.b.v. het door de raad kenbaar
maken van eventuele wensen en bedenkingen op het ‘Ruimtelijk
raamwerk Schuytgraaf velden 26 en 27’ (9 december 2021).
3.c.5

2022-014147 ODRA jaarstukken 2021 en begroting 2023
Besluit:

De ODRA jaarstukken 2021 en begroting 2023 doorzenden naar de
gemeenteraad

burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

