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:

Registratienummer: 21int04267

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van Collegevergadering, gehouden op datum 21 september 2021
3.a.1

21bw000046 - Beleidsregel giften en Participatiewet
Besluit:

In te stemmen met de beleidsregel giften en Participatiewet Overbetuwe
2021
3.a.2

21bw000363 - Groot onderhoud hoofdveld voetbalvereniging Spero Elst
Besluit:

1. Het omspitten, opnieuw inzaaien en aanleggen van beregening in
het hoofdveld van voetbalvereniging Spero te Elst.
2.

De totale uitgaven ad. € 56.635 (excl. compensabele btw)
verwerken in de jaarrekening 2021 ten laste van het
rekeningresultaat 2021.

3.a.3

21bw000383 - Omgevingsvergunning Zonnepark Reethse Veld (HOV-201356)
Besluit:

Omgevingsvergunning verlenen voor het aanleggen van een zonnepark
gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Elst, sectie N,
nummers 262, 221 en 3805 te Elst.
3.a.4

21bw000388 - Samenwerkingsprotocol gemeenten en RvK 2021
Besluit:

In te stemmen met het geactualiseerde samenwerkingsprotocol van de
gemeenten in Centraal Gelderland en de Raad voor de
Kinderbescherming.

3.a.5

21bw000389 - Beantwoording schriftelijke vragen BOB over Veilig Thuis
Besluit:

Instemmen met bijgevoegde brief (kenmerk 21uit18321) met
beantwoording van schriftelijke vragen van Burgerbelangen Overbetuwe
over Veilig Thuis.
3.a.6

21bw000390 - Informatiememo raad samenwerking beschermd wonen
Besluit:

De gemeenteraad met bijgaand raadsmemo te informeren over de
voorbereiding op de samenwerking in de regio inzake beschermd
wonen.
3.a.7

21bw000391 - Geactualiseerd Mandaatbesluit, Budgetregeling,
Organisatiebesluit en Besluit vervanging gemeentesecretaris
Besluit:

1. Vaststellen van:
2. Mandaatbesluit gemeente Overbetuwe 2021, eerste wijziging;
3. Budgetregeling gemeente Overbetuwe 2021;
4. Organisatiebesluit gemeente Overbetuwe 2021;
5. Besluit vervanging gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe
2021.
6. Informeren raad over het geactualiseerde Organisatiebesluit door
middel van bijgevoegde informatiememo.

3.a.8

21bw000386 - Verstrekken gemeentelijke bijdrage voor het realiseren van 2
kleed- en doucheruimtes in het clubhuis van Hockey-vereniging HCOB in Elst
Besluit:

Aan HCOB een investeringsbijdrage verstrekken van € 54.182 voor het
realiseren van 2 kleedkamers met douches op de 1e verdieping van het
clubhuis en de jaarlijkse kapitaallasten ad. € 1.811 ten laste van de post
onvoorzien te brengen.
3.a.9

21bw000355 - Woongebied De Pas in Elst
Besluit:

Voorstel portefeuillehouder:
1. Instemmen met het aangaan van de Koop-/realisatieovereenkomst
inzake De Pas te Elst tussen de gemeente Overbetuwe en
Ontwikkelcombinatie De Pas B.V. conform bijlage 1;

2. Instemmen met het aangaan van de planschadeovereenkomst tussen
de gemeente Overbetuwe en Ontwikkelcombinatie De Pas B.V. conform
bijlage 2;
3. Het tijdelijk onttrekken van de openbaarheid van bijlagen 1 en 2 op
grond van artikel 10, tweede lid, sub g van de Wob tot aan het moment
van de ondertekening van de overeenkomsten;
4. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage (laten)
opstellen;
5. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Elst, De Pas" voor de
realisatie van maximaal 354 woningen en twee zorgeenheden;
6. Voor dit ontwerpbestemmingsplan geen inspraakprocedure volgen
en het plan direct voor zienswijzen ter inzage leggen;
7. Instemmen met het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden op grond
van de Wet Geluidhinder en dit ontwerpbesluit voor zienswijzen ter
inzage leggen;
8. Instemmen met het ontwerpbeeldkwaliteitsplan conform bijlage 8 als
vervanging van de Wel-standsnota Overbetuwe en het
ontwerpbeeldkwaliteitsplan voor inspraak vrijgeven;
9. Het voorrangskruispunt voor de oostelijke ontsluiting Olympiasingel
(TEOstraat) vaststellen en nader onderzoek doen naar twee varianten
voor de westelijke ontsluiting Olympiasingel (Sportpark de Pas) die
moet leiden tot een robuuste en duurzaam vellige verkeersoplossing.
3.c.1

21bw000392 - Extra controle grond dijkversterking Wolferen-Sprok
Besluit:

1. De raad via bijgevoegd raadmemo te informeren over en inzicht te
geven in de kosten van een extra grondcontrole bij de dijkversterking
Wolferen-Sprok
2. Het standpunt in te nemen om geen extra grondcontrole uit te
voeren.
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