Kenmerk: 2021-012602

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van de Collegevergadering, gehouden op 30 november 2021
3.a.1

2021-012200 Vervolg Afwegingskader grootschalige short- en midstay
huisvesting arbeidsmigranten
Besluit:

Instemmen met de informatiememo raad ‘Vervolg Afwegingskader
grootschalige short- en midstay huisvesting arbeidsmigranten’.

3.a.2

2021-012204 Verlenging uitvoering WvGGZ 2022
Besluit:

1. De opdracht aan de VGGM voor het uitvoeren van de wet verplichte
GGZ (WvGGZ) verlengen in 2022;
2. De bijdrage ter hoogte van € 31.281 hiervoor beschikbaar te stellen
aan de VGGM
3.a.3

2021-012247 Inventarisatie Molukse KNIL-graven in het kader van 70 jaar
Molukkers in Nederland
Besluit:

1. In te stemmen met het inventariseren van alle in de gemeente
Overbetuwe aanwezige graven van voormalige Molukse KNILmilitairen;
2. In te stemmen met het voorstel om de Molukse Wijkraad, Molukse
Kerk Elst en Stichting Maluku Elst te vragen een vertegenwoordiging
voor te dragen als contactpersoon voor de inventarisatie;
3. In te stemmen met het komen tot een voorstel hoe om te gaan met
de graven op basis van de inventarisatie.

3.a.4

2021 012248 Verlengen samenwerking met Toerisme Veluwe Arnhem en
Nijmegen met 1 jaar
Besluit:

1. In te stemmen met de verlenging van de samenwerking met Bureau
Toerisme Veluwe Arnhem en Nijmegen (TVAN) tot en met 31 december
2022;
2. In te stemmen met de jaarlijkse subsidie aan TVAN van 0,70 per

inwoner van de gemeente Overbetuwe van 1 januari tot en met 31
december 2022.
3.a.5

2021-012289 lening dorpendeal Heteren
Besluit:

1.Garant te staan voor een bedrag van € 135.000 t.b.v. de dorpendeal
Heteren, zijnde de financiële onzekerheid waarmee de initiatiefnemers
op dit moment te maken hebben
2.Dit bedrag, indien de initiatiefnemers dit niet op tijd via subsidies
bijeenkrijgen, verstrekken via een lening
3.Zodra deze lening nodig blijkt, de details hiervan uit te werken in een
leenovereenkomst volgens de voorwaarden zoals gesteld in de wet
Markt en Overheid
4.B&W voorstel ter kennisname (TIC) naar de raad sturen
3.a.6

2021-012164 Huurverlaging sportcafé de Oase
Besluit:

1. Instemmen met de maatregelen voor Sportcafé De Oase:
a. Verlaging van het maandelijkse bedrag aan huur met 50%;
b. Verlaging van het maandelijkse voorschotbedrag aan servicekosten
met 33%;
c. Deze maatregelen gelden totdat de nieuwbouw is gerealiseerd en het
Sportcafé De Oase in de Helster gesloten kan worden (2025).
2. Instemmen met niet openbaarheid van dit voorstel tot De Oase
kennis heeft kunnen nemen van het besluit op grond van artikel 10
tweede lid onder f van de Wet openbaarheid van bestuur, en blijvende
niet openbaarheid van bijlage 1 op grond van artikel 10 eerste lid onder
c van deze wet.
3.c.4

2021-012308 Beantwoording schriftelijke vragen BOB Railterminal Gelderland
Besluit:

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van BOB
inzake voorbereidende werkzaamheden voor de Railterminal Gelderland
(S-578)
Keek op de Week:
-

Het college stemt in met de ‘Zienswijze ontwerp-Actualisatieplan 9
Omgevingsverordening Aanvullende Strategische Voorraden (ASV)’.

Burgemeester en wethouder,
de gemeentesecretaris,

onskenmerk

de burgemeester

2/3

P.J.E. Breukers

onskenmerk

R.P. Hoytink-Roubos

3/3

