Kenmerk: 2022-006838

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

2022-000509 Vaststellen beleidsregel nieuwe Wet inburgering 2021
Besluit:

1. De beleidsregel nieuwe Wet inburgering (Wi2021) vaststellen.
2. De Participatieraad te informeren middels bijgevoegde brief
3.a.2

2022-002122 Beleidsregel bijzondere bijstand jongmeerderjarigen en
wonen met zorg
Besluit:

In te stemmen met het vaststellen van de beleidsregel bijzondere

bijstand levensonderhoud jongmeerderjarigen en wonen met zorg
gemeente Overbetuwe 2022.
3.a.3

2022-003706 Convenant aanpak personen met verward gedrag en/of
ernstige psychische kwetsbaarheid tussen gemeente Overbetuwe en
politie Rivierenland West
Besluit:

1. In te stemmen met het convenant aanpak personen met
verwarde gedrag en/of ernstige psychische kwetsbaarheid
2022 tussen de gemeente Overbetuwe en de politie
Rivierenland West.
2.

De burgemeester – bevoegd op grond van artikel 171
gemeentewet – verzoeken het convenant te ondertekenen.

3.a.4

2022-004164 Voortgang van het herstel van sporthal Het Westeraam.
Besluit:

Voortgang van het herstel van sporthal Het Westeraam.
3.a.5

2022-005284 Aanwijzen invorderingsambtenaren en

belastingdeurwaarders en opvragen gegevens bij Belastingdienst
Besluit:

Aanwijzen invorderingsambtenaren en belastingdeurwaarders en
opvragen gegevens bij Belastingdienst

1. aanwijzen als invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder
de medewerkers van Mandaat B.V. (handelend onder de naam

Cannock Chase Public) met ingang van 1 maart 2022.

2. instemmen met en ondertekenen van akkoordverklaring
Algemene Afspraken voor de gegevensuitwisseling met de
Belastingdienst ten behoeve van de invordering van de
gemeentelijke belastingen.
3.a.6

2022-005685 Beantwoording schriftelijke vragen S-589 van BOB over
brieven van initiatiefnemers windpark Midden-Betuwe
Besluit:

Instemmen met bijgevoegde brief (25 februari 2022, D2022-02-

011152) met beantwoording schriftelijke vragen BOB over brieven
van initiatiefnemers windpark Midden-Betuwe.
3.c.1

2021-012139 Huishoudelijke ondersteuning als algemene voorziening
Besluit:

1. Instemmen met de inzet van huishoudelijke ondersteuning als
algemene voorziening, en

2. Voor de contractering van de huishoudelijke ondersteuning aan
te sluiten bij de Inkoop Sociaal Domein Centraal Gelderland
uiterlijk per 1-7-2022 of zoveel eerder als mogelijk.

3. Intrekken huidige beleidsregel ‘huishoudelijke ondersteuning

voor mantelzorgers en bij tijdelijke overmacht 2020’ en vaststellen
van de beleidsregel ‘huishoudelijke ondersteuning gemeente
Overbetuwe 2022’.

4. Instemmen met het raadsvoorstel en de 3e

wijzigingsverordening Wmo 2018 ter vaststelling voor leggen aan
de raad.

5. Instemmen met bijgevoegde brief aan de Participatieraad
Overbetuwe.
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