Kenmerk: 2022-010955

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van de Collegevergadering, gehouden op 22 maart 2022
3.a.1

2022-007608 Invulling en afronding motie werkgroep invoering
Omgevingswet
Besluit:

De raadsinformatienota 'Invulling en afronding motie Werkgroep
Invoering Omgevingswet' ter kennisname aan de gemeenteraad
aanbieden.
3.a.2

2021-012736 - Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied,
Boterhoeksestraat 48, Heteren”
Besluit:

De raad voorstellen om:
1. Het bestemmingsplan "Buitengebied, Boterhoeksestraat 48,
Heteren" analoog en digitaal vast te stellen;
2. Het beeldkwaliteitsplan "Boterhoek, Heteren" ongewijzigd vast
te stellen conform bijlage 4;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
3.a.3

2022-006970 Toezichtstrategie Milieu Omgevingsdienst Regio Arnhem
(ODRA) 2022-2025
Besluit:

1. de Toezichtstrategie Milieu van de Omgevingsdienst Regio
Arnhem 2022-2025 vaststellen;
2. de hiervoorgenoemde Toezichtstrategie ter kennis brengen van
de gemeenteraad.
3.a.4

2022-009794, HaltetaxiRRReis
Besluit:

Instemmen met raadsmemo HaltetaxiRRReis
3.a.5

2021-010591 - Vaststellen bestemmingsplan “Heteren, Dorpsstraat 22”
Besluit:

De raad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan "Heteren, Dorpsstraat 22” analoog en
digitaal vaststellen;
2. Geen exploitatieplan vaststellen.

3.a.6

2021-010716 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Herveld, Sint
Willibrordusstraat 16a”
Besluit:

De raad voorstellen om:
1. Het rapport zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Herveld, Sint
Willibrordusstraat 16a" vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan "Herveld, Sint Willibrordusstraat 16a"
analoog en digitaal gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
3.a.7

2022-007528 - Opstarten bestemmingsplanprocedure
Hollanderbroeksestraat 31, Elst
Besluit:

1. Medewerking verlenen aan een procedure tot het opstellen van
een bestemmingsplan voor de omzetting van de huidige
bestemming 'Sport' naar de bestemming 'Agrarisch' op het perceel
Hollanderbroeksestraat 31 te Elst voor de realisatie/legalisatie van
een grondgebonden agrarisch bedrijf voor het houden en fokken
van kangoeroes;
2. Instemmen met het aangaan van bijgevoegde
briefovereenkomst;
3. Instemmen met het aangaan van bijgevoegde
planschadeovereenkomst.
3.a.8

2022-010329 Oprichting stichtingen vanuit collectief verzekeringsbelang
VGGM
Besluit:

De gemeenteraad voor te stellen om geen wensen en bedenkingen
te uiten en dit ter kennisname aan de VGGM toe te zenden middels
raadsbesluit.
3.a.9

2022-002637 Vaststellen bestemmingsplan “Elst, herziening
bestemming Groen Overbetuwe College”
Besluit:

Voorstel portefeuillehouder:
De raad voorstellen:
1. het rapport zienswijzen en ambtshalve wijzigingen
ontwerpbestemmingsplan “Elst, herziening bestemming Groen
Overbetuwe College” vast te stellen;
2. het bestemmingsplan “Elst, herziening bestemming Groen
Overbetuwe College” analoog en digitaal gewijzigd vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.
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3.a.10

2022-009319 Regionaal beleidskader internationale werknemers
Arnhem-Nijmegen
Besluit:

Instemmen met bijgevoegd brief met wensen en bedenkingen op
het Regionaal beleidskader internationale werknemers ArnhemNijmegen.
3.a.11

2022-009342 Inzicht in direct uitgeefbare bedrijfskavels en de
ontwikkeling van nieuwe bedrijfskavels
Besluit:

Instemmen met de informatiememo 'Inzicht in direct uitgeefbare
bedrijfskavels en de ontwikkeling van nieuwe bedrijfskavels' en
doorsturen naar de raad.

3.c.1

2021-012599 Vaststellen bestemmingsplan “Heteren, Park Julianaweide”
Besluit:

De raad voorstellen om:

1. Het “rapport zienswijzen en ambtshalve wijzigingen
Ontwerpbestemmingsplan Park Julianaweide” vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan “Heteren, Park Julianaweide” voor de
ontwikkeling van 54 woningen aan de
Julianaweg/Flessestraat te Heteren en het wijzigen van de
bedrijfsbestemming in een woonbestemming aan de
Julianaweg 13 te Heteren analoog en digitaal gewijzigd vast
te stellen conform de wijzigingen genoemd in Rapport
zienswijzen & Ambtshalve wijzigingen.
3. Het beeldkwaliteitsplan “Heteren, Park Julianaweide” als
vervanging van de Welstandsnota Overbetuwe voor de
genoemde locatie vast te stellen.
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

3.c.2

2022-005354 Overhevelingen en resultaatbestemming 2021
Besluit:

1. Het overhevelen van 34 incidentele budgetten met een
totaalbedrag van € 2.421.648 naar 2022.
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2. Het overhevelen van 4 structurele budgetten met een
totaalbedrag van € 439.343 naar 2022.
3. Het laten vervallen van € 228.056 aan claims op de
algemene reserve waarvoor geen aanvraag tot overheveling
is ingediend.
4. Het storten van het overgebleven saldo’s duurzaamheid à €
213.583 en corona à € 876.845 in de betreffende
bestemmingsreserves.
5. Het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve 'Opbouw
lokale infrastructuur beschermd wonen' en storten van de
eenmalige ambulantiseringsmiddelen à € 415.904 en het
overschot op het budget ‘ambulantisering GGZ’ 2021 à €
40.300 in deze reserve.

3.c.3

2022-008077 Uitwerking vervolg Covid-maatregelen bij gedeeltelijke
sluiting
Besluit:

Over de periode vanaf 13 november 2021 tot en met 18 december
2021 én over de periode vanaf 15 januari 2022 tot en met 17
februari 2022 de huur en/of erfpacht voor 2/3 gedeelte
kwijtschelden voor diverse categorieën (niet)-gemeentelijk
vastgoed.

Burgemeester en wethouder,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos
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