Kenmerk: 2022-009517

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van de Collegevergadering, gehouden op 15 maart 2022
3.a.1

2022-008420 Opstarten bestemmingsplanprocedure Rozenstraat 4,
Andelst
Besluit:

Voorstel portefeuillehouder:
1. Medewerking verlenen aan een bestemmingsplanprocedure voor
de locatie Rozenstraat 4 in Andelst voor de toevoeging van een
extra woning binnen de Woonbestemming;
2. Instemmen met het aangaan van bijgevoegde
briefovereenkomst;
3. Instemmen met het aangaan van bijgevoegde
planschadeovereenkomst.
3.a.2

2022-008118 Uitbesteden beheer Brede Scholen
Besluit:

Instemmen met het uitbesteden van het beheer van de Brede
Scholen bij een professionele vastgoedbeheerder.
3.a.3

2022-006822 Onderwerp: Voortzetting contract inkoop duurzame
elektriciteit
Besluit:

De gemeenteraad te informeren over de voortzetting van het
contract met Greenchoice voor de inkoop van duurzame, regionaal
opgewekte elektriciteit met 10 jaar vanaf 2023.
3.a.4

2022-006178 Beantwoording schriftelijke vragen PvdA, BOB en D66
inzake beroepsprocedure Railterminal Gelderland
Besluit:

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van
PvdA, BOB en D66 inzake het toevoegen van een rapport aan de
beroepsprocedure tegen de Railterminal Gelderland (S-592).

3.a.5

2022-006174 Renovatie hoofdveld Spero en aanleggen van beregening
in de velden 5 en 6 van Spero en veld 2 van Elistha
Besluit:

1. Het renoveren van het hoofdveld van voetbalvereniging
Spero te Elst
2. Het aanleggen van beregening in het hoofdveld van Spero,
veld 5 en 6 van Spero en veld 2 van Elistha.
3. Eenmalige ophoging van het regulier budget voor
veldonderhoud natuurgrasvelden met € 56.776 (excl.
compensabele btw) en deze financiële mutatie verwerken
via de 1e Berap 2022.
4. Een investeringskrediet van € 50.200 (excl. compensabele
btw) beschikbaar stellen voor de aanleg van
beregeningsinstallaties in diverse voetbalvelden en de
kapitaallasten dekken ten laste van de post onvoorzien
2023.

3.a.6

2022-005888 Intrekken van de aanslagen precariobelasting 2021
Besluit:

Intrekken van de aanslagen precariobelasting voor de terrassen
over 2021 op basis van de hardheidsclausule.
3.a.7

2022-005344 Economische rapportage 2021
Besluit:

Instemmen met de factsheet Economische rapportage Overbetuwe
2021
3.a.8

2021-013675 Gewijzigde afspraken exploitatieovereenkomst Rijzenburg
te Elst
Besluit:

1. in te stemmen met het aangaan van de allonge op de
exploitatieovereenkomst voor project Rijzenburg waarin een aantal
afspraken worden aangepast, te weten:
a. herziening van het woningbouwprogramma;
b. een bijdrage aan fonds bovenwijkse voorzieningen wordt
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verhaald;
c. opnemen van een zelfbewoningsplicht.
2022-006463 Schriftelijke vragen Gastvrije Waaldijk
3.a.9

Besluit:

1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen S593 (2022-006463) van fracties D66, Groenlinks, PvdA, GBO, CDA,
CU en BOB over de bewonersbrief Gastvrije Waaldijk.
2. De bewoners antwoord te geven via bijgevoegde brief met
bijlage antwoorden vragen.
3.a.10

2022-007092 Vierde kwartaal,- en jaarrapportage 2021 sociaal domein
Besluit:

1. Vierde kwartaal- en jaarrapportage 2021 sociaal domein
vaststellen.
2. Instemmen met aanpassing frequentie oplevering rapportage
versus factsheets sociaal domein.
3.c.1

2022-001535 Demarcatie objecten centrum Hart van Heteren
Besluit:

1. Vaststellen van de demarcatie tussen de Gemeente Overbetuwe
en de stichting Hart van Heteren betreffende de aanleg en het
beheer en onderhoud van diverse objecten in het centrum van
Heteren
2. Hiervoor een investeringsbudget van € 145.000 beschikbaar
stellen en de jaarlijkse structurele kapitaallasten (€ 8.446) te
dekken ten laste van de post onvoorzien 2023.

3.c.2

2021-012528 Ambitie en samenwerking Boven-Linge
Besluit:

Instemmen met document Ambitie en Samenwerking Boven-Linge
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3.c.3

2022-004564 Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen S-591
gang van zaken Wob-verzoek renovatie, herinrichting Griend Elst
Besluit:

Instemmen met de beantwoording van de aanvullende schriftelijke
vragen S-591 van de fractie van BOB betreffende gang van zaken
Wob-verzoek

Burgemeester en wethouder,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos
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