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BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van Collegevergadering, gehouden op datum 28 september 2021
3.a.1

21bw000131 - Gemeentelijke grondprijzen verkoop en tarieven verhuur 2022
Besluit:

1. instemmen met het 'Overzicht grondprijzen verkoop en tarieven
verhuur 2022', ingaande op 1 januari 2022, met als belangrijkste
wijzigingen:
a. verhoging van de prijs voor overhoeken en reststroken;
b. verhoging van de retributie voor zendmasten;
2 instemmen met een ingroeiregeling van 4 jaar ten aanzien van de
huurders die door de verhoging van de reststrokenprijs onevenredig
worden geraakt;
3 a. instemmen dat de hoofdbudgethouder bevoegd is te besluiten tot
het in optie geven en/of verkopen van bedrijfskavels boven een bedrag
van € 100.000,- indien de verkoopprijs gelijk is aan de vastgestelde
prijzen van dit besluit, onder de vastgestelde verkoopcondities en als
de portefeuillehouder voorafgaand aan het besluit éénmalig aangeeft in
te kunnen stemmen met het in optie geven of verkopen aan de dan
genoemde partij;
3 b. de burgemeester verleent aan de hoofdbudgethouder volmacht om
de gemeente te vertegenwoordigen bij de overeenkomst en verdere
afhandeling van verkoop en overdracht.
3.a.2

21bw000399 - Bestuurlijk akkoord beschermd wonen (SaZ20210719)
Besluit:

1. Het bestuurlijk akkoord integraal te bekrachtigen zoals geadviseerd
door de stuurgroep Samen Aan Zet (SaZ) op 18 juni 2021 en
overeengekomen in het RPO op 16 juli 2021, inclusief:
a. De extra beschikbare middelen als integraal onderdeel (bijlage 1 van
het bestuurlijk akkoord)
b. De tijdlijn uit het bestuurlijk akkoord.
2. In 2021 en 2022 de middelen voor tijdelijk verblijf voor inwoners met

een Licht Verstandelijke Beperking (LVB middelen) over te hevelen naar
centrumgemeente Arnhem conform 2020 (jaarlijks € 152.893
3.a.3

21bw000400 - Toekomst Wsw Scalabor
Besluit:

In te stemmen met bijgaande informatiememo raad.
3.c.1

21bw000372 - Verordening nadeelcompensatie gemeente Overbetuwe 2022
Besluit:

De raad voostellen:
De concept Verordening nadeelcompensatie gemeente Overbetuwe
2022 conform bijlage 1 vast te stellen.
3.c.2

21bw000377 - Samenwerkingsovereenkomst publieke laadinfrastructuur
Gelderland- Overijssel
Besluit:

1. Te besluiten tot het aangaan van bijgevoegde
samenwerkingsovereenkomst met de provincie Overijssel voor het
realiseren en exploiteren van laadpalen in de openbare ruimte.
2. Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen om namens de
gemeente een openbare Europese aanbesteding te organiseren ten
behoeve van alle deelnemende gemeenten, inclusief alle daarvoor te
nemen besluiten. Tevens wordt provincie Overijssel
gemachtigd tot het ondertekenen van de concessieovereenkomst.
3. Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen om namens de
gemeente het contractmanagement met de concessiehouder te voeren
gedurende de looptijd van de concessieovereenkomst.
4. Provincie Overijssel mandaat en volmacht verlenen om namens de
gemeente de plaatsings- en exploitatietermijn te verlengen, conform de
verlengingsopties in het Beschrijvend Document. De provincie treedt
hierover uiterlijk 6 maanden voor het aflopen van de
plaatsings- en exploitatietermijn in overleg met de gemeente.
5. Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen voor indien
nodig het inzetten van de optie om een concessievergoeding te innen
bij concessiehouder. De concessievergoeding wordt gebruikt voor het
beheer en onderhoud van de plankaarten, aanvraagportaal,
monitoringssysteem en contractmanagement voor de periode na 2023
door de provincie Overijssel. De provincie treedt hierover uiterlijk 6
maanden voor het invoeren van de concessievergoeding in overleg met
de gemeente.
6. Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen om namens de

gemeente het contract met EVnetNL B.V. te ondertekenen en
contractmanagement hierover te voeren gedurende de looptijd van de
overeenkomst met EVnetNL
3.c.3

21bw000404 Programmabegroting 2022
Besluit:

De concept begroting 2022 ter vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad

burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

