Concept
Openbare besluitenlijst b&w vergadering van de gemeente Overbetuwe van 2 juni 2015
Aanwezig:

De heren Van Asseldonk, Van Baal, Hol, Ross, Van Hoeven en Hoex
mevrouw Wijngaards (afsprakenlijst)

Afwezig:
Nr. Afdeling
266 TAV/mw

Onderwerp
Kadernota 2016.

253 TBR/tvdw

Opstarten bestemmingsplanproce- dure Grote Molenstraat
ongenummerd, Elst.

269 TBR/tvdw

Aanvraag tegemoetkoming in schade Bemmelseweg 71, Elst.

280 TBR/tvdw

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan Park 15.

15bw000266

15bw000253

15bw000269

15bw000280

Advies
De raad voorstellen de
Kadernota 2016 (inclusief
Voorjaarsnota 2015) vast te
stellen.
1. Medewerking verlenen
aan een
bestemmingsplanprocedu
re voor de realisatie van
bos en natuur op het
perceel Grote Molenstraat
ongenummerd, Elst
(kadastraal gemeente
Elst, sectie P, nummer
714);
2. Instemmen met het
aangaan van bijgevoegde
planschadeovereenkomst
.
1. Afwijzen van de aanvraag
om tegemoetkoming in
schade ex artikel 6.1 Wro
voor het perceel
Bemmelseweg 71 te Elst,
conform het uitgebrachte
advies van BRO d.d. 18
mei 2015;
2. De advieskosten van
BRO betalen uit de
Voorziening Planschade.
Instemmen met het
ontwerpbeeldkwaliteitsplan
Park 15 en het plan vrijgeven
voor inspraak.

Besluit
Akkoord met advies.(n.o.
B&W 26 mei 2015)
Akkoord met advies

Akkoord met advies

Akkoord met advies

279 TBR/tvdw

Aanleg 4 kunstgrasvelden.

274 TAV/lj

Gunning raamovereenkomst Meervoudig onderhandse aanbesteding

15bw000279

1a. De opdracht aan Topgrass Akkoord met advies
b.v. voor de aanleg
van 4 kunstgrasvelden
aanvullen met:
- het aanleggen van
tegelverharding rondom 4
velden;
- het leveren van 15
wegdraaipupillendoelen;
- het leveren van 1
verplaatsbaar pupillendoel;
- het leveren van 13
pupillenballenvangers;
1b. De opdracht aan Topgrass
b.v. voor de aanleg
van 4 kunstgrasvelden
aanvullen met het leveren
en aanbrengen van
ledverlichting voor 4 velden;
2.De jaarlijkse kapitaallasten
van de onder 1a genoemde
voorzieningen € 48.867 incl.
21% BTW dekken uit de post
onvoorzien;
3. De kapitaallasten
voortkomend uit de
investering van € 43.735 incl.
21% BTW voor de levering
van ledverlichting dekken uit
een jaarlijkse bijdrage van
verenigingen;
4. De kapitaallasten
voortkomend uit de
investering van € 15.364 incl.
21% BTW voor de levering
van 6 dug-outs dekken uit een
jaarlijkse bijdragen van
verenigingen;
5, De financiële
consequenties achteraf
verwerken in een
administratieve wijziging.
1. Instemmen met
Akkoord met advies

15bw000274

242 TAV/ns

15bw000242

verkeersborden met kenmerk CINK 159.

Regionale Aanbesteding Payroll.

definitieve gunning aan
en het sluiten van een
raamovereenkomst met
Pol Heteren B.V. voor het
leveren van
verkeersborden en
bewegwijzering, voor de
duur van twee jaar met de
mogelijkheid om deze
nog twee maal met één
jaar te verlengen;
2. Combined Business
Power B.V. goedkeuring
geven de definitieve
gunningsbrief namens de
gemeente Overbetuwe te
ondertekenen en te
versturen.
1. Akkoord gaan met het
Akkoord met advies
programma van eisen
aanbesteding Payroll;
2. Akkoord gaan met de
mandaatverklaring
aanbesteding Payroll.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 juni 2015.
De secretaris,
Th. Hoex

