Kenmerk: 2021-013038

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van de Collegevergadering, gehouden op 7 december 2021
3.a.1

2021-010345 Controle rechtmatigheid zorginkoop WMO en Jeugdzorg
2021
Besluit:

In te stemmen om voor een controleverklaring een omzetgrens te
hanteren vanaf € 50.000 voor zorgaanbieders die in 2021 WMO of
Jeugdzorg hebben geleverd in de gemeente Overbetuwe.
3.a.2

2021-012144 213a onderzoek Re-integratie
Besluit:

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het 213a onderzoek Reintegratie
2. Het bijbehorende onderzoeksrapport vast te stellen
3. De aanbevelingen uit het onderzoeksrapport op te (laten) volgen
4. De gemeenteraad door middel van TIC over het voornoemde te
informeren
3.a.3

2021-012471 Aangepaste Regeling uitvoering Wsw door Scalabor b.v.
2023-2025
Besluit:

1. In te stemmen met het raadsvoorstel voor de aangepaste regeling
uitvoering Wsw door Scalabor B.V. 2023-2025
2. De raad in te laten stemmen met de aangepaste Regeling uitvoering
Wsw door Scalabor B.V. 2023-2025
3.a.4

2021-012627 Aanvraag suppletie-uitkering explosieven 2021
Besluit:

1. De raad voorstellen om in te stemmen met het aanvragen van een
suppletie-uitkering explosieven uit het Gemeentefonds over een
totaalbedrag van € 69.703,91 voor gemeentelijke kosten gemaakt in
2021;
2. De raad voorstellen om in te stemmen met het aanvragen van een
suppletie-uitkering explosieven uit het Gemeentefonds over een
totaalbedrag van € 3.180,00 voor een particuliere aanvrager (Grote
Molenstraat 155, Elst);
3. De raad voorstellen om in te stemmen met het aanvragen van een
suppletie-uitkering explosieven uit het Gemeentefonds over een

totaalbedrag van €12.375,22 voor Waterschap Rivierenland (diverse
projecten);
4. De raad voorstellen om in te stemmen met het aanvragen van een
suppletie-uitkering explosieven uit het Gemeentefonds over een
totaalbedrag van €20.866,50 voor KlokGroep B.V. (Hoge Wei fase 2);
3.a.5

2021-012613 Ontwikkelvisie Hart van Oosterhout
Besluit:

1. Ten aanzien van de ontwikkelvisie de raad voor te stellen:

a. De Ontwikkelvisie Hart van Oosterhout vast te stellen;
b. Te kiezen voor scenario 1 (Bijlage 1);
2. Ten aanzien van het verplaatsen van het dorpshuis De Schakel
naar het kerkgebouw inclusief aanbouw nieuwe
sportvoorziening, hierna deelproject 1:
a. de Notitie Investeringskostenraming vast te stellen (Bijlage 4);
en de raad voor te stellen:
b. Het Programma van eisen vast te stellen (Bijlage 2);
c. Het college opdracht te geven voor de realisatie van
deelproject 1, met als kaders het Programma van eisen, de
investeringskostenraming en de notitie Nut en noodzaak
sportvoorziening, onder voorbehoud van beschikbaar komen van
€ 1.590.000 aan externe middelen en voor de investering een
aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 4.256.750;
3. Te onttrekken aan de openbaarheid de bijlage Notitie
Investeringskostenraming,
een en ander op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet
openbaarheid van bestuur tot de start van de realisatie;
4. Ten aanzien van de sportvoorziening, de raad voor te stellen:
Vast te stellen de notitie Nut- en noodzaak sportvoorziening
(Bijlage 3) en te kiezen v oor een sportzaal variant B;
4. Ten aanzien van de overige ontwikkelingen de raad voor te
stellen om het college de opdracht te geven om een
uitvoeringsplan op te stellen voor:
a. Realiseren nieuwbouw basisschool SamSam
b. Inrichten openbare ruimte
c. Herbestemmen vrijkomende locaties SamSam en Dorpshuis De
Schakel

onskenmerk

2/3

5. De raad voor te stellen om grondeigenaren te stimuleren
initiatieven in te dienen op basis van de Ontwikkelvisie zoals
genoemd onder 1.

3.c.1

2021-010529 Ontwikkelvisie Driel Zuidoost
Besluit:

De Ontwikkelvisie Driel Zuidoost ter vaststelling voorleggen aan de
raad.

3.c.2

2021-012522 Powerhub bedrijventerrein De Aam
Besluit:

Het voornemen om een deel van de groenstrook ter grootte van
ongeveer 1.000m2 liggend aan de Newtonweg Elst (kadastraal
gemeente Elst, sectie N, nummer 5000) te verhuren voor 10 jaar aan
Stichting Parkmanagement Overbetuwe (SPO) om een Powerhub te
realiseren onder de volgende voorwaarden:

3.c.3



Verleende omgevingsvergunning;



Subsidie voor realisatie Powerhub (vanuit REACT).

2021-012558 Informatiememo aan raad over het woonwagenbeleid
Besluit:

Instemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiememo
over de voortgang van de uitbreiding van het aantal
woonwagenstandplaatsen.
3.c.4

2021-012584 - Prestatieafspraken Overbetuwe 2022-2025
Besluit:

Instemmen met de prestatieafspraken 2022-2025 met Vivare,
Woningstichting Heteren, Woonstichting Valburg en de
huurdersorganisaties DHR, HVOB en ’t Klokhuis;
Burgemeester en wethouder,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos
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