Kenmerk: 2022-020606

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van Collegevergadering, gehouden 24 mei 2022
3.a.1

2022-020183 Zienswijze conceptbegroting 2023 VGGM en
resultaatbestemming 2021
Besluit:

De raad voor te stellen:

1. Een zienswijze kenbaar te maken bij het AB van VGGM
inhoudende dat niet ingestemd wordt met het voorstel van het
DB van VGGM om de begroting 2023 met € 1,5 miljoen te
verhogen ter versterking van de bedrijfsvoering
2. Voor het overige akkoord te gaan met de conceptbegroting
VGGM 2023
3. Akkoord te gaan met de resultaatbestemming jaarrekening
VGGM 2021 onder voorwaarde dat de kosten voor het
onderzoek versterking bedrijfsvoering worden beperkt tot
maximaal € 200.000.

3.a.2

2021-012370 - Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied,
Veldstraat 7a & de Meijburg 2, Andelst
Besluit:

De raad voorstellen:
1. Het rapport zienswijzen “Buitengebied, Veldstraat 7a & de Meijburg
2, Andelst” vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan “Buitengebied, Veldstraat 7a & de Meijburg
2, Andelst” analoog en digitaal gewijzigd vast te stellen ten behoeve
van uitbreiding van het fruitteeltbedrijf met extra bedrijfsloodsen en
het verplaatsen van de tweede bedrijfswoning aan de Meijburg 2
te Andelst naar de Veldstraat 7a te Andelst;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
3.a.3

2022-011025 - Collegevoorstel Opstarten
bestemmingsplanprocedure Woutersdijk 5 en 7, Valburg
Besluit:

Voorstel portefeuillehouder:
1. Opstarten van een procedure tot het opstellen van een

wijzigingsplan voor de omzetting van de huidige bestemming
Agrarisch naar de bestemming Wonen op de percelen Woutersdijk 5
en 7 te Valburg;
2. Instemmen met het aangaan van bijgevoegde briefovereenkomst;
3. Instemmen met het aangaan van bijgevoegde
planschadeovereenkomst.
3.a.4

2022-017765 - Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2023-2026
BVO DRAN, incl. gewijzigde begroting 2022
Besluit:

1. Kennis te nemen van de concept afrekening BVO DRAN 2021.
2. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenprogrammabegroting
2023-2026 BVO DRAN, inclusief de gewijzigde begroting 2022, en de
financiële consequenties daarvan voor de begroting van de gemeente.
3. Aan de raad voor te stellen een zienswijze met betrekking tot de
ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 BVO DRAN en de
gewijzigde begroting 2022 in te dienen en het bestuur van de BVO
DRAN hiervan in kennis te stellen.
3.a.5

2022-017790 Omgevingsvergunning Verwijsmast Park 15 te
Oosterhout (HOV-19-2327)
Besluit:

De gemeenteraad voor te stellen een ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (ontwerp-Vvgb) vast te stellen voor de aanvraag voor
een omgevingsvergunning voor het realiseren van een verwijsmast op
Park 15 te Oosterhout (HOV-19-2327)
3.a.6

2022-017830 Omgevingsvergunning Reclamemast Park 15 (HOV-201336)
Besluit:

De gemeenteraad voor te stellen een ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (ontwerp-Vvgb) vast te stellen voor de aanvraag voor
een omgevingsvergunning voor het realiseren van een reclamemast
op Park 15 (HOV-20-1336)
3.a.7

2022-019372 Financiering eenmalige kosten primair onderwijs
Oekraïense leerlingen
Besluit:

Instemmen met financiering van eenmalige kosten voor onderwijs van
PO-leerlingen Oekraïne, tot een maximum van €50.000,00.

3.c.2

2022-019286 Beantwoording schriftelijke raadsvragen S-602 inzake
omgevingsvergunning Reethsestraat 21 te Elst (HOV-22-0173)
Besluit:

De schriftelijke raadsvragen (S-602) van de fracties van BOB, VVD,
D66, PvdA en CU te beantwoorden zoals aangegeven in bijgaande
brief.

3.c.5

2022-019895 Collegevoorstel beantwoording schriftelijke vragen S604 Wooncoach
Besluit:

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen over de
wooncoach, via bijgevoegde brief.
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