Kenmerk: 2021-013523

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van de Collegevergadering, gehouden op 14 december 2021

3.a.1

2021-010199 vaststelling informatiebeveiligingsplan BRP en
waardedocumenten 2021
Besluit:

1. het informatiebeveiligingsplan BRP en waardedocumenten gemeente
Overbetuwe 2021 vaststellen.
2. het informatiebeveiligingsplan BRP en waardedocumenten gemeente
Overbetuwe 2020 intrekken (20bij15246)
3.a.2

2021-011591 - Motie Groene en sociale invulling Vriezenenck Elst.
Besluit:

Instemmen met tussentijdse beantwoording van de motie Groene en
sociale invulling Vriezenenck Elst en deze doorsturen naar de
gemeenteraad.
3.a.3

2021-011646 - Woonagenda Overbetuwe 2025
Besluit:

1. De raad voorstellen de Woonagenda Overbetuwe 2025 vast te
stellen, met daarin de volgende belangrijkste opgaven tot en met
2025:
• Kansen benutten in bestaande voorraad, mogelijkheden
creëren voor nieuwbouw en extra bijdrage aan regionale
versnellings- en groeiopgave;
• Verduurzaming van de woningvoorraad en benutten
koppelkansen;
• Meer kansen bieden voor bijzondere doelgroepen en
woonvormen;
• Een meer passende woning en woonomgeving voor langer
thuis wonen.
2. Het bijbehorende concept-Uitvoeringsprogramma Woonagenda
Overbetuwe 2025 (bijlage 1 in de woonagenda) vaststellen onder
voorbehoud van vaststelling van de woonagenda door de raad.

3.a.4

2021-012392 - Mantelzorg in Overbetuwe 2022-2025.
Besluit:

1. Instemmen met het uitvoeringsplan Mantelzorg in Overbetuwe 20222025 (2021-012392) en intrekken oude Plan van aanpak mantelzorg uit
2015 (15INT01325).
2. Met ingang van 01-01-2022 bedrag mantelzorgwaardering
vaststellen op €140,00 per jaar per mantelzorgontvanger.
3. Instemmen met wijzigingsregeling 2021 artikel 9 Besluit
maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2018.
3.a.5

2021-012570 - Exploitatieovereenkomst Danenberg flanken
Besluit:

Voorstel portefeuillehouder:
1. Instemmen met de bijgevoegde brief aan KWP, waarin een aantal
afspraken in de Exploitatieovereenkomst Danenberg flanken uit juli
2020 worden aangepast, te weten:
a. aangepaste planning mijlpalen
b. aangepaste datum woningbouwprioritering
2. Het tijdelijk onttrekken aan de openbaarheid van bijlage 1 op grond
van artikel 10 lid 2 sub g van de Wob tot aan het moment van
ondertekening van de bijlage.
3.a.6

2021-012644 - Infographic mkb-vriendelijke gemeente
Besluit:

Instemmen met het delen van infographic mkb-vriendelijke gemeente
met de raad.
3.a.7

2021-012692 - Verlenging overeenkomst PinkRoccade applicaties Sociaal
Domein
Besluit:

Instemmen met verlenging en uitbreiding van de huidige overeenkomst
met PinkRoccade over gebruik van CiVision Samenlevingszaken, ISamenleving en I-Participatie.
3.a.8

2021-012707 - Tarieventabel leges gemeente Overbetuwe 2022
Besluit:
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Vaststellen van de Tarieventabel leges 2022, behorend bij de
Legesverordening gemeente Overbetuwe 2022

3.a.9

2021-012714 - Gedeeltelijke opheffing geheimhouding historisch overzicht
Rijksweg Zuid 39 en 41 te Elst
Besluit:

De raad voorstellen om de door de raad bij besluit van 12 november
2019 bekrachtigde geheimhouding op het Historisch overzicht Rijksweg
Zuid 39 en 41 te Elst (19int04284) op te heffen, met uitzondering van
de geheimhouding op hoofdstuk X van het overzicht.
3.a.10

2021-012817 - Budget brede aanpak dak- en thuisloosheid
Besluit:

1. In het kader van de Brede aanpak dak- en thuisloosheid in 2022 de
mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een tijdelijke woonvorm
voor economisch daklozen binnen de gemeente Overbetuwe;
2. De in het kader van de Brede aanpak dak- en thuisloosheid van het
Rijk ontvangen middelen (€ 50.000) hiervoor beschikbaar te stellen
vanuit de algemene reserve middels een administratieve wijziging;
3. Bij een positief onderzoeksresultaat volgt een projectvoorstel richting
college.
3.a.11

2021-013004 - Wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente
Overbetuwe 2022
Besluit:

De raad voorstellen de ‘Wijzigingsverordening Verordening onroerendezaakbelastingen gemeente Overbetuwe 2022, eerste wijziging' vast te
stellen in de raadsvergadering van 11 januari 2022.
3.a.12

2021-013023 - Informatiememo raad over de (nood)opvang van
statushouders en asielzoekers
Besluit:

Instemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiememo
over de (nood)opvang van statushouders en/of asielzoekers.
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3.a.14

2021-013113 - Uitstel aflossing door De Schalm B.V.
Besluit:

Vanwege liquiditeitsproblemen bij De Schalm, instemmen met het
verzoek van de directeur van De Schalm B.V. om de aflossing over 2021
en 2022, betaalbaar op 2 januari van het jaar er op volgend, op de door
de gemeente verstrekte lening uit te stellen.
3.a.15

2021-013117 - Derde kwartaalrapportage 2021 sociaal domein
Besluit:

Derde kwartaalrapportage 2021 sociaal domein vaststellen.
3.a.16

2021-013131 - Kadernota Samen aan Zet
Besluit:

De gemeenteraad voor te stellen de regionale kadernota Samen aan Zet
2022 e.v. vast te stellen.
3.a.17

2021-013138 - Zuidrand Schuytgraaf (woonveld 26 en 27)
Besluit:

Instemmen met bijgevoegde brief als (procesmatige) reactie op het
voornemen van Arnhem voor invulling van woonveld 26 en 27 in de
Zuidrand van Schuytgraaf.
3.a.18

2021-013214 - Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming controle
coronatoegangsbewijzen gemeente Overbetuwe 2021
Besluit:

De subsidieregeling ‘Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming kosten
controle coronatoegangsbewijzen gemeente Overbetuwe 2021’ vast te
stellen.
3.c.1

2021-013081 - Addendum exploitatieovereenkomst Tuyn van Limes Herveld
Besluit:

1. Instemmen met het aangaan van het addendum bij de
Exploitatieovereenkomst Tuyn van Limes waarin herziene afspraken zijn
vastgelegd over de volgende onderwerpen:
a. het aantal sociale huurwoningen en de instandhoudingstermijn;
b. de aanleg van de brug;
c. de bestemming van een strookje grond nabij de Kweepeer 14.
2. Het tijdelijk onttrekken aan de openbaarheid van bijlage 1
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(Addendum) op grond van artikel 10 lid 2 sub g van de Wob tot aan het
moment van ondertekening van de bijlage.
3.c.2

2021-011740 Speelbeleid
Besluit:

1. Het speelbeleidsplan 'Samenspel(en) in Overbetuwe' inclusief opleg
beleidsmatig vast te stellen en deze ter besluitvorming aanbieden aan
de raad.
2. De gemeenteraad voor te stellen de keuze te maken voor
voorkeurscenario 1 voor de uitvoering van verbetervoorstellen uit het
plan.

Burgemeester en wethouder,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos
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