concept
Openbare besluitenlijst b&w vergadering van de gemeente Overbetuwe van 26 mei
Aanwezig:

2015

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

Afwezig: de heer Van Asseldonk (ziek)
Nr. Afdeling
260 TAV/jp

Onderwerp
Verordening participatieraad

275 TAV/mw

Presikhaaf: jaarverslag 2014

236 TBR/gf

Monitor Sociaal Domein – eerste kwartaal 2015

252 TBR/ahvdw

Opstarten bestemmingsplanprocedure Tielsestraat ongenummerd,
Valburg

15bw000260

15bw000275

15bw000236

15bw000252

Advies
1. De verordening
participatieraad
doorgeleiden naar de
raad ter vaststelling
2. Aanwijzen van de
ambtelijk secretaris en de
vervangend ambtelijk
secretaris van de
participatieraad
De raad vragen zijn
gevoelen over het
jaarverslag 2014 aan
Presikhaaf schriftelijk
kenbaar te maken door
middel van bijgevoegde
brief
1. In te stemmen met de
weergave van de
voortgang uit de
Monitor Sociaal
Domein op basis van
de
monitoringssystemati
ek
2. De Monitor Sociaal
Domein ter
kennisname aan de
raad te sturen
1. Medewerking
verlenen aan een
bestemmingsplanproc

Besluit
Akkoord met advies

Akkoord met advies

Akkoord met advies

Akkoord met advies

257 TBR/as

Nota van uitgangspunten regionale aanbesteding van het
doelgroepenvervoer

223 TBR/ws

Invoeren leges voor aanvragen tot exploitatie kinderopvangvoorzieningen
en peuterspeelzalen

271 TBR/sveg

Nota Integrale Veiligheid (IV) 2015-2019 en Uitvoeringsplan Integrale
Veiligheid (IV) 2015-2016

15bw000257

15bw000223

15bw000271

edure voor de bouw
van een vrijstaande
woning op het perceel
Tielsestraat
ongenummerd
(tussen nr. 101 en
113), Valburg
2. Instemmen met het
aangaan van
bijgevoegde
planschadeovereenko
mst
1. Kennis te nemen van Aangehouden
de nota van
uitgangspunten
regionale
aanbesteding van het
doelgroepenvervoer
2. Voornoemde nota,
alsmede het
Collegebesluit van 26
mei 2015 plus
bijlagen, ter
vaststelling aan te
bieden aan de raad
van 14 juli 2015
1. Met ingang van 1 juli Akkoord met advies
2015 leges heffen
voor aanvragen tot
opneming in het
LRKP
2. De tarieventabel
leges 2015 hierop
aanpassen en de
gewijzigde tabel
vaststellen
3. De begroting 2015 en
verder aanpassen
aan de verwachte
opbrengst van leges
(per volledig jaar €
7.367, 2015: € 3.683,)
1. Instemmen met de Nota
Akkoord met advies
IV 2015-2019 en deze

256 TBR/ft

Verordening loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2015

259 TPR/cvo

Gebiedsvisie stationsomgeving Zetten-Andelst

213 TBR/mvgj

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe 2015

TBR/jvdh
15bw000256

15bw000259

15bw000213

doorsturen naar de
gemeenteraad voor
vaststelling
2. Vaststellen van het
Uitvoeringsplan IV 20152016
De raad voorstellen om de
verordening
loonkostensubsidie gemeente
Overbetuwe 2015 vast te
stellen
1. In te stemmen met
het eindverslag van
de inspraak op de
Gebiedsvisie
stationsomgeving
Zetten-Andelst en
deze voor vaststelling
voorleggen aan de
gemeenteraad
2. In te stemmen met de
Gebiedsvisie
stationsomgeving
Zetten-Andelst (mei
2015) en deze voor
vaststelling
voorleggen aan de
gemeenteraad
3. In te stemmen met de
strategische
uitvoeringsagenda
4. De gemeenteraad
verzoeken het reeds
beschikbaar gestelde
krediet (IO 3800565)
te verhogen naar €
105.000 middels
dekking uit de
algemene reserve
De raad voorstellen de
Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente
Overbetuwe 2015 vast te
stellen

Akkoord met advies

1. akkoord met adviezen ad 1
en ad 2
2. kennis nemen van
strategische
uitvoeringsagenda, maar
vanwege nog niet
beschikbaarheid van
onderzoeksbudget hiermee
nog niet in te stemmen
3. niet akkoord met advies 4 .

Akkoord met advies

262 TBR/pr

Vaststellen startnotitie Toerisme en Recreatiebeleid

254 TOW/lr/ms

Transformatieprogramma en monitoring

261 TOW/kh

Beantwoording vragen S-201 (VVD) en S-202 (GBO)

270 STAF/wa

Monitoring Uitvoeringsagenda (UA) 2014-2018

268 STAF/wa

Frauderisicoanalyse

15bw000262

15bw000254

15bw000261

15bw000270

1. In te stemmen om
nieuwe toeristische
nota vast te stellen
samen met de
gemeente
Lingewaard voor de
periode 2016-2022
2. Bijgevoegde
startnotitie ter
vaststelling
aanbieden aan
gemeenteraad
1. Vaststellen van het
transformatieprogramma
2. Vaststellen van de doelen
en indicatoren van de
monitor Sociaal Domein
3. Het
transformatieprogramma
en de doelen en
indicatoren van de
monitor Sociaal Domein
ter vaststelling aan de
raad voorleggen
De bijgevoegde memo’s
doorsturen aan de fracties
VVD en GBO
1. Kennisnemen van de
voortgangsrapportage
UA 1e kwartaal 2015
2. Kennisnemen van en
eventuele wijzigingen
aangeven in de
“Samenvatting
monitoring UA Q12015” en deze als
bijlage opnemen bij
de voorjaarsnota
2015
1. Instemmen met het
opstellen en periodiek
actualiseren van een
frauderisicoanalyse
2. Instemmen met de

Akkoord met advies

Akkoord met advies

Akkoord met advies
Akkoord met advies

Akkoord met advies

voorgestelde accenten in
deze uit te voeren
analyse
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2015.
De secretaris,
Th. Hoex

