Kenmerk: 2022-015449

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van Collegevergadering, gehouden 19 april 2022
3.a.1

2021-013244-Beantwoording moties 'Doorpakken voor Driel' en
'Inspanningsverplichting voor circulair bouwen' betreffende project
Biezenkamp te Driel.
Besluit:

Instemmen met de beantwoording van de motie 'Doorpakken voor
Driel’ van de raadsfracties van PvdA, CDA, GBO, ChristenUnie, VVD en
Groen Links en de motie ‘Inspanningsverplichting voor circulair
bouwen’ van de raadsfracties van Groen Links en PvdA betreffende
project Biezenkamp te Driel door middel van bijgevoegde
informatiememo.
3.a.2

2021-013473 Zelfevaluatie BRP 2021
Besluit:

1.Kennis te nemen van de managementrapportage zelfevaluatie BRP
2021 en de daarin opgenomen aanbevelingen over te nemen.
2. In te stemmen met het toezenden van de uittreksels als bijlagen
opgenomen bij de managementrapportage zelfevaluatie BRP 2021 aan
de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties en de
Autoriteit Persoonsgegevens
3.a.3

2022-001975 Opstarten bestemmingsplanprocedure “Heteren,
Randwijkse Rijndijk 10-12-14”
Besluit:

1. Medewerking verlenen aan een herziening van het
bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van vier nieuwe
woningen en twee keer een woningsplitsing voor de
bestaande woningen op de percelen Randwijkse Rijndijk 10-12-14 te
Heteren;
2. Instemmen met het aangaan van bijgevoegde briefovereenkomst;
3. Instemmen met het aangaan van bijgevoegde
planschadeovereenkomst.
3.a.4

2022-011619 Beantwoording raadsvragen éénmalige energietoeslag
Besluit:

In te stemmen met de schriftelijke beantwoording van de vragen die
door de fractie van ChristenUnie gesteld zijn.

3.a.5

2022-014623 Beantwoording raadsvragen S-596 beheer Brede
Scholen
Besluit:

Instemmen met de schriftelijke beantwoording de raadsvragen S-596
over het beheer van brede scholen.
3.a.6

2022-014774 Hart van Oosterhout
Besluit:

1. Instemmen met het raadsinformatiememo Hart van Oosterhout;
2. Instemmen met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan en
verdere uitwerking van het ensemble Leonarduskerk met
sportvoorziening;
3. Instemmen met de nieuwsbrief.

3.c.2

2022-010980 Tijdelijke lokalen Brede School De Zon
Besluit:

1. Akkoord te aan met de huur van noodlokalen voor het onderwijs in
de wijk Westeraam voor de periode van maximaal 5 jaar.
2. De huurlasten 2022 ter grootte van € 40.000 verwerken in de
2e Berap 2022 en de huurlasten na 2023 opnemen in de nog op te
stellen Kadernota 2023.
3. De eenmalige uitgaven voor de realisatie, aanleg en verwijderen
dekken binnen het reeds bestaande investeringskrediet noodlokalen
basisonderwijs Westeraam (IO 4420020).
4. Een onderwijs beschikking afgeven aan Wonderwijs om de aanschaf
en huur mogelijk te maken

burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

