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BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van Collegevergadering, gehouden op datum 31 augustus 2021
3.a.1

21bw000218 BIZ centrum Zetten
Besluit:

1. aangaan van een uitvoeringsovereenkomst met Stichting Centrum
Management Wizet;
2. vaststellen van het Reglement draagvlakmeting
bedrijveninvesteringszone centrum Zetten 2022-2026;
3. de raad voorstellen de Verordening bedrijveninvesteringszone
centrum Zetten 2022-2026 vast te stellen met als voorwaarde voor
inwerkingtreding een positieve draagvlakmeting.
3.a.2

21bw000340 Herijkt plan van aanpak nieuwe Wet inburgering
Besluit:

In te stemmen met het herijkt plan van aanpak nieuwe Wet Inburgering.
3.a.3

21bw000357 Intentieovereenkomst Zonnepark Eisenhouwerplas te Elst
Besluit:

Voorstel portefeuillehouder:
1. Instemmen met het aangaan van de concept intentieovereenkomst
Eisenhouwerplas te Elst met K3Delta B.V. waarin procesafspraken
worden gemaakt over het onderzoek naar de haalbaarheid van de
ontwikkeling en realisatie van een drijvend park met zonnepanelen met
ruimtelijke en recreatieve kwaliteit en inpassing in de directe omgeving
en het kostenverhaal in deze fase.
2. Het tijdelijk onttrekken aan de openbaarheid van de bijlage op grond
van artikel 10 lid 2 sub g van de Wob tot aan het moment van
ondertekening van de overeenkomst.
3.c.1

21bw000310 BIZ centrum Heteren
Besluit:

1. aangaan van een uitvoeringsovereenkomst met Stichting Hart van
Heteren;

2. vaststellen van het Reglement draagvlakmeting
bedrijveninvesteringszone centrum Heteren 2022-2026;
3. de raad voorstellen de Verordening bedrijveninvesteringszone
centrum Heteren 2022-2026 vast te stellen met als voorwaarde voor
inwerkingtreding een positieve draagvlakmeting.
3.c.2

21BW000320 - Verzoek Herziening bestemmingsplan Elst, Rijksweg Zuid 39
Besluit:

Voorstel portefeuillehouder:
1. Instemmen met het voornemen om de raad voor te stellen het
verzoek om herziening van het bestemmingsplan voor een
woonbestemming voor het pand Rijksweg-Zuid 39 af te wijzen.
2. Verzoeker horen over dit voornemen op grond van artikel 4:7 Awb
3.c.3

21bw000338 Beantwoording schriftelijke raadsvragen S-566 (21int03332)
Ambtshuis
Besluit:

Instemmen met de schriftelijke beantwoording van de raadsvragen S566 over het Ambtshuis.
3.c.4

21bw000339 Ontwerp-Verklaring van geen bedenkingen Verwijsmast en
Reclamemast Park 15 te Oosterhout
Besluit:

De gemeenteraad voor te stellen een ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (ontwerp-Vvgb) vast te stellen voor de aanvragen voor een
omgevingsvergunning voor het realiseren van een verwijsmast op Park
15 (HOV-19-2327) en voor het realiseren van een reclamemast op Park
15 (HOV-20-1336)
3.c.5

21bw000350 Baggeren A-watergangen
Besluit:

1.Kennis nemen van de plicht tot inname van de uitkomende bagger uit
A-watergangen.
2.Een gedeelte van de uitkomende bagger af te voeren en een gedeelte
tijdelijk op te slaan op in te richten weilanddepots.
3. De kosten voor transport en storten, € 260.240, mee te nemen in de
2e bestuursrapportage 2021 inclusief de dekking uit het budget vGRP
(verbreed rioleringsplan).

3.c.6

21bw000359 Aansluiten Gelijke Kansen Alliantie
Besluit:

Instemmen om deel te nemen aan de Gelijke Kansen Alliantie

burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

