Kenmerk: 2022-025233

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van Collegevergadering, gehouden 27 juni 2022
3.a.1

2022-024775 Informatiememo voor de raad inzake nieuwe programmaindeling
Besluit:

Akkoord gaan met informatiememo voor de raad inzake nieuwe
programma-indeling.
3.a.2

2021-010810 - Ontwerpbestemmingsplan “Verzamelbestemmingsplan
reststroken 2021” ter inzage
Besluit:

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
‘Verzamelbestemmingsplan reststroken 2022’
2. Geen inspraakfase te volgen voor deze bestemmingsplanprocedure en
het ontwerpbestemmingsplan daarmee direct voor zienswijzen ter inzage
te leggen.
3.a.3

2021-013265 - Vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied, Grote
Molenstraat 155 & Raaijestraat (ong.), Elst’
Besluit:

De raad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan “Buitengebied, Grote Molenstraat 155 &
Raaijestraat (ong.), Elst” analoog en digitaal vast te stellen ten behoeve
van
- het verwijderen van de woonbestemming aan de Grote Molenstraat 155
in Elst, in combinatie met;
- het verzoek voor de bouw van een woning met bijgebouw op het
naastgelegen perceel aan de Raaijestraat.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
De burgemeester onthoudt zich van stemming.
3.a.4

2022-001260 - Vaststellen wijzigingsplan "Oosterhout, Vredesplein 3"
Besluit:

1. Het Rapport zienswijzen ontwerpwijzigingsplan "Oosterhout,
Vredesplein 3" vaststellen waarin wijzigingen van de regels, toelichting
en verbeelding van het wijzigingsplan zijn opgenomen;
2. Het wijzigingsplan "Oosterhout, Vredesplein 3" analoog en digitaal

gewijzigd vaststellen, ten einde de tuinbestemming juridischplanologisch mogelijk te maken.
3.a.5

2022-003233 Projectopdracht Op Zuid in Zetten fase 2
Besluit:

Bijgevoegde projectopdracht Op Zuid in Zetten, fase 2 vast te stellen.
3.a.6

2022-015945 Aanwijzingsbesluit Overlast (brom)fietsen binnen de
bebouwde kom gemeente Overbetuwe 2022
Besluit:

Het aanwijzingsbesluit Overlast (brom)fietsen binnen de bebouwde kom
gemeente Overbetuwe 2022 vast te stellen.
3.a.7

2022-016762 informeren raad over verloop toeslagenaffaire in 2021
Besluit:

In te stemmen met het informeren van de raad met bijgevoegde brief
3.a.8

2022-020349 Jaarverantwoording handhaving kinderopvang 2021
Besluit:

Vaststellen jaarverantwoording handhaving kinderopvang 2021
3.a.9

2022-021188 Benoeming nieuw lid Participatieraad Overbetuwe
Besluit:

Benoeming van de heer F.A.J.H. Biegelaar als lid van de Participatieraad
Overbetuwe.
3.a.10

2022-024125 Beantwoording schriftelijke vragen inzake digitalisering
uitvoering minimabeleid
Besluit:

In te stemmen met de schriftelijke beantwoording van de vragen die door
de BOB gesteld zijn.
3.a.11

2022-024205 - Informatiememo raad Gastvrije Waaldijk
Besluit:

De informatiememo raad Gastvrije Waaldijk door te sturen naar de raad.
3.a.12

2022-024373 - Meicirculaire 2022
Besluit:

1. De financiële consequenties van de meicirculaire 2022 voor
kennisgeving aan te nemen.
2. Het financieel effect zoals aangegeven in de bijlage te verwerken in de

begroting, waarbij in de jaren 2023 t/m 2025 een neerwaartse
aanpassing van het accres van 15% wordt toegepast.
3.a.13

2022-024376 Toegang tot Meedoenregeling voor Oekraïners
Besluit:

In te stemmen met het generiek toepassen van de hardheidsclausule om
Oekraïense vluchtelingen toegang te geven tot de Meedoenregeling

burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

