Kenmerk: 2021-011211

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van de Collegevergadering, gehouden op 9 november 2021
3.a.1

2021-009828 Grondverwerving dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok
Besluit:

Instemmen met de verkoop van een gedeelte van het perceel kadastraal
bekend gemeente Valburg L2632 en het verlenen van een zakelijk recht
en het tijdelijk in gebruik geven van een gedeelte van hetzelfde perceel,
een en ander ten behoeve van de dijkversterking.
3.a.2

2021-009928 Convenant meldpunt personen met verward gedrag
Besluit:

1. In te stemmen met het convenant ten behoeve van het (regionaal)
ketenbreed meld- en adviespunt personen met verward gedrag;
2. De burgemeester - bevoegd op grond van artikel 171 gemeentewet verzoeken het convenant te ondertekenen.
3.a.3

2021-010069 Onderzoek 213aGW (doelmatigheid en doeltreffendheid) 2022
Besluit:

Instemmen met het uitvoeren van een 213a onderzoek in 2022 met als
onderwerp SVn producten.
3.a.4

2021-010607 Gemeentelijke investeringsbijdrage ventilatie schoolgebouwen
Besluit:

1. De raad voorstellen een investeringsbijdrage van maximaal 30% van
de investeringskosten onder aftrek van de 30% Rijkssubsidie, te
verlenen aan schoolbesturen ten behoeve van de ventilatie op scholen
in de gemeente Overbetuwe;
2. De raad voorstellen om hiervoor een budget van € 250.904
beschikbaar te stellen en de kapitaallasten daarvan (€ 14.614) te
dekken ten laste van de post onvoorzien 2023.
3.a.5

2021-010658 Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente
Overbetuwe 2022
Besluit:

Instemmen met de Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties
gemeente Overbetuwe 2022 en ter vaststelling voorleggen aan de raad.

3.a.6

2021-010690 Benoeming leden hoofdstembureau
Besluit:

1.tussentijds 3 leden en een plaatsvervangend voorzitter van
het hoofstembureau benoemen
2. nieuwe leden, plaatsvervangende leden en een plaatsvervangend
voorzitter van het hoofdstembureau benoemen ingevolge artikel E7 van
de Kieswet voor de duur van 4 kalenderjaren
3. de Lingezaal aanwijzen voor het houden van de zittingen van het
hoofdstembureau
3.a.7

2021-009479 Beantwoording raadsvragen (S-567) 'Wijzigingen in
gemeentelijke dienstverlening ivm corona'
Besluit:

Doorgeleiden beantwoording raadsvragen BOB 'Wijzigingen in
gemeentelijke dienstverlening ivm corona' (S-576) naar de raad.
3.a.8

2021-010786 Overeenstemming vakbonden over het Reglement lokaal
overleg, Sociaal Statuut en conversietabel.
Besluit:

1. Instemmen met het Reglement Lokaal overleg gemeente Overbetuwe
2021.
2. Instemmen met het Sociaal Statuut gemeente Overbetuwe 2021.
3. Instemmen met het aanmelden van het Sociaal Statuut gemeente
Overbetuwe 2021 bij het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
4. Instemmen met de geactualiseerde conversietabel gemeente
Overbetuwe 2021 en intrekken van de conversietabel gemeente
Overbetuwe 2014.
3.a.9

2021-009522 Normenkaders voor accountantscontrole 2021 en 2022
Besluit:

Voorleggen aan de raad ter vaststelling: het definitieve normenkader
2021 en het voorlopige normenkader 2022
3.a.10

2021-009783 Beantwoording schriftelijke vragen fractie gemeentebelangen S577
Besluit:

Instemmen met de beantwoording van de vragen S-577 van de fractie
gemeentebelangen over de locatie van de blaashal.
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3.c.1

2021-010737 Ontwerpbestemmingsplan Driel, Molenstraat 29-31
Besluit:

Voorstel portefeuillehouder:
1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Driel, Molenstraat 2931" voor het realiseren van 3 woningen in een bestaande bedrijfswoning
en een voormalig café;
2. Voor dit ontwerpbestemmingsplan geen inspraakprocedure volgen
en het plan direct voor zienswijzen ter inzage leggen.
3.c.2

2021-010788 Opstarten bestemmingsplanprocedure Merkenhorststraat 20,
Herveld
Besluit:

Voorstel portefeuillehouder:
1. Medewerking verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan
voor omvorming van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning op
het perceel Merkenhorststraat 20 te Herveld om de woning te mogen
gebruiken als burgerwoning;
2. Instemmen met het aangaan van bijgevoegde
planschadeovereenkomst.

Burgemeester en wethouder,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos
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