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BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van Collegevergadering, gehouden op datum 20 juli 2021
3.a.1

21bw000305 Beantwoording S-565 woonwagenstandplaatsen NijmegenOosterhout
Besluit:

1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen over de
resultaten van de QuickScan woonwagenlocaties van de gemeente
Nijmegen, via bijgevoegde brief.
3.a.2

20bw000485 Opstarten bestemmingsplanprocedure "Broekstraat achter nr 11,
Valburg"
Besluit:

1. Medewerking verlenen aan een procedure tot het opstellen van een
bestemmingsplan, ter vervanging van de beheersverordening voor de
realisatie van een vrijstaande woning op het perceel achter Broekstraat
11, Valburg;
2. Instemmen met het aangaan van bijgevoegde
planschadeovereenkomst;
3. Instemmen met het aangaan van bijgevoegde briefovereenkomst.
3.a.3

21bw000300 Achtervangovereenkomst WSW / gemeente
Besluit:

1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe
achtervangovereenkomst met ingang van 1 augustus 2021.
2. Kennis te nemen van de aankondiging van WSW dat er enkele
wijzigingen in bestaande achtervangovereenkomsten worden
voorbereid. Deze worden later dit jaar ter besluitvorming
aan uw college voorgelegd.

3.a.4

21bw000312 Europese Openbare Aanbesteding
Aansprakelijkheidsverzekering
Besluit:

1. Instemmen met de Europese Openbare Aanbesteding
Aansprakelijkheidsverzekering.
2.

Het projectplan aan de openbaarheid te onttrekken op grond van
artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob).

3.a.5

21bw000316 Gewijzigde beleidsregel Tonk
Besluit:

Instemmen met het wijzigen van de beleidsregel Tonk.
3.a.6

21bw000317 Beantwoording motie 2107 Dagbesteding toegankelijk en van
goede kwaliteit.
Besluit:

Instemmen met de beantwoording van de motie 2107 ‘Dagbesteding
toegankelijk en van goede kwaliteit’ en deze door te sturen naar de
raad.
3.a.7

21bw000294 Plan van aanpak herziening Visie op grondbeleid 2018
Besluit:

1. Instemmen met het Plan van aanpak herziening Visie op grondbeleid
2018;
2. Opdracht verlenen aan Gloudemans voor het actualiseren van de
Nota bovenwijks dan wel opstellen van een Nota kostenverhaal;
3. De kosten voor de opdracht aan Gloudemans dekken uit de
bestemmingsreserve bovenwijkse voorziening.
3.a.8

21bw000241 wijziging tarieventabel ivm leges nieuw model ID kaart
Besluit:

Vaststellen van de eerste wijziging van de Tarieventabel leges 2021,
behorend bij de Legesverordening gemeente Overbetuwe 2021.
3.a.9

21bw000254 besluit fase 1 toekomstplan Slijk-Ewijk 2020-2030
Besluit:

Besluiten over te gaan naar fase twee van de dorpendeal Slijk-Ewijk
zoals beschreven in het procesplan.

3.a.10

21bw000280 Het uitvoeren van groot onderhoud en verduurzamen van de
welzijnsaccommodatie MFC Reijersstraat te Elst
Besluit:

1. MFC Reijersstraat te Elst onderhouden en verduurzamen volgens
bijgevoegde jaarplannen, zodat er een duurzame
welzijnsaccommodatie ontstaat.
2. De uitgaven groot onderhoud ad. € 160.612 (incl. niet
compensabele BTW) ten laste brengen van de voorziening groot
onderhoud.

3.a.11

21bw000291 Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied, Onderstalstraat 2,
Herveld
Besluit:

De raad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan "Buitengebied, Onderstalstraat 2, Herveld"
analoog en digitaal vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
3.a.12

21bw000311 Veilig Thuis Gelderland-Midden
Besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van Veilig Thuis
Gelderland-Midden;
2. In te stemmen met de concept begroting 2022 van Veilig Thuis
Gelderland-Midden;
3. De raad te informeren over het gewijzigde proces ten aanzien van de
governance Veilig Thuis Gelderland-Midden.
3.a.13

21bw000318 Verfijning hoofdstructuur 2021
Besluit:

1. In te stemmen met onderstaande wijzigingen in de
organisatiestructuur per 1 oktober 2021, in lijn met het door u
voorgenomen besluit d.d. 30 maart jl:
2. Verplaatsen van een aantal functies binnen domein
Dienstverlening/Staf en Fysiek;
3. Vormen van een nieuw team binnen Fysiek domein, genaamd
team Beleid Fysiek;
4. Invoeren van een gewijzigde structuur voor Sociaal domein;

5.

Vaststellen van de gewijzigde organisatiestructuur die hieruit
volgt conform bijgevoegd organogram.

3.a.14

21bw000180 Aangaan overeenkomst schuldhulpverlening met de Kredietbank
Nederland
Besluit:

Instemmen met het aangaan van een overeenkomst
schuldhulpverlening met de Kredietbank Nederland via verstrekking van
een enkelvoudige onderhandse opdracht.
3.c.1

21bw000309 dorpendeal Heteren
Besluit:

1. Instemmen met deelname aan de Dorpendeal Heteren;
2. Aanvragen van subsidie voor Dorpendeal Heteren bij Provincie
3.c.2

21bw000286 Opdrachtverlening realisatie fietspad Muskushouwsestraat
Besluit:

Instemmen met de opdrachtverlening voor de realisatie van het fietspad
langs de Muskushouwsestraat.
3.c.3

21bw000313 Beantwoording vragen CDA-fractie over de gevolgen van de
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de eigen bijdrage jeugdzorg.
Besluit:

Instemmen met de beantwoording van de vragen van de CDA-fractie
over de gevolgen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep
over de eigen bijdrage jeugdzorg.
3.c.4

21bw000321 Noodhuisvesting voor VO en PO op het Westeraam in Elst
Besluit:

Om in de aanstaande vakantieperiode de nodige overeenkomsten te
sluiten en verbouwingen te realiseren is het schoolbestuur van het VO
bereid het werk op zich te nemen. Dat betekent dat onderstaande vijf
zaken door het schoolbestuur uitgevoerd worden voor rekening van de
gemeente:
- Huur van 1 leslokaal in de DROOM! voor een periode van 3-5 jaar;
- Huur van 2 leslokalen in de DROOM! voor een aantal weken tijdens de
verbouwing van de Nijverheidsweg (3);
- Huur van de begane grond van het pand aan de Nijverheidsweg 2b
van 1/9/21 tot en met 31/12/21;
- Huur van het volledige pand aan de Nijverheidsweg 2b (begane grond

en verdieping) per 1/1/22 voor een periode van drie jaar inclusief 2
optiejaren (flexibiliteit met het oog op de realisatie van het
Multifunctioneel Sportcentrum en daarmee de definitieve oplossing voor
het ruimtetekort VO);
- Het vergoeden van de eenmalige verbouwingskosten, noodzakelijk
om het gebouw aan de Nijverheidsweg 2b geschikt te maken voor
onderwijs, zowel voor de begane grond (per 1/9/21) als de verdieping
(per 1/1/22).
- De financiële consequenties meenemen in de 2e Berap 2021.
N.a.v.:
- het college is akkoord met de beantwoording van de technische vragen over
huisvesting arbeidsmigranten (21int03422).
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