CONCEPT
Openbare besluitenlijst b&w vergadering van de gemeente Overbetuwe van 14 april 2015
Aanwezig:

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

Afwezig:
Nr. Afdeling
149 TOW/st

Onderwerp
Raadsvragen onderzoek Elsterveld.

Advies
Instemmen met ‘Raadsvragen onderzoek Elsterveld’.

Besluit
Akkoord met advies.

Gunning bestek 2015-03;
Herinrichting De Hoge Hofstraat te
Oosterhout.

1. Opdracht gunnen aan Van Doorn Geldermalsen
b.v.;
2. De bijbehorende kosten van € 149.000
verantwoorden ten laste van het reeds
beschikbare budget op interne order 3210373;
3. De daardoor ontstane overschrijding meenemen
in de Najaarsnota 2015.
1. Kennis nemen van de jaarstukken 2014, de
conceptbegroting 2016 met addendum en de
conceptmeerjarenbegroting 2016-2017;
2. De raad vragen zijn wensen en bedenkingen over
de jaarstukken 2014, de conceptbegroting 2016
met addendum en de conceptmeerjarenbegroting
2016-2017 schriftelijk aan de
Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen
kenbaar te maken.
1. Aangaan van de koopovereenkomst met
Kerkenbosch Beheer B.V. betreffende de verkoop
van het pand aan de St.Maartenstraat 30 te Elst,
kadastraal bekend Elst sectie K nummers 4397
(ged.) en 3182(ged.) tegen de koopsom en onder
de voorwaarden als vermeld in de
koopovereenkomst;
2. De financiële consequenties in overeenstemming
met hoofdstuk 5 van dit voorstel achteraf regelen
in een administratieve wijziging.
De raad voorstellen het bestemmingsplan
Buitengebied, Randwijkse Waarden gewijzigd vast te
stellen naar aanleiding van de tussen uitspraak van
de Raad van State d.d. 11 februari 2015.

Akkoord met advies.

15bw000149

139 TPR/cvo
15bw000139

167 TPR/jh
15bw000167

142 TPR/lavdl
15bw000142

161 TBR/tvdw
15bw000161

Jaarstukken Gemeenschappelijke
Regeling Park Lingezegen.
- Jaarstukken 2014
- Conceptbegroting 2016 met
addendum
- Conceptmeerjarenbegroting
2016-2017.

Verkoop pand aan de
St.Maartenstraat 30 te Elst.

Bestemmingsplan Buitengebied,
Randwijkse Waarden.

Akkoord met advies.

Akkoord met advies.

Akkoord met advies.

162 TBR/cw
15bw000162

148 TBR/tvdw
15bw000148

157 TBR/tvdw
15bw000157

085 TBR/jd
15bw000085

145 TBR/ws
15bw000145

Mandaatverlening voor éénmalige
pgb’s (persoonsgebonden
budgetten) maatwerkvoorzieningen.

1. Ter instemming ondertekenen van het besluit tot
mandaatverlening door de SVB voor éénmalige
pgb’s voor maatwerkvoorzieningen voor
woningaanpassing of een (vervoers)hulpmiddel
en de daaruit voortvloeiende handelingen;
2. Ondermandaat verlenen volgens bijgaand
ondermandaatbesluit en bijbehorend schema van
bevoegdheden.
Ontwerpwijzigingsplan
1. Instemmen met het ontwerpwijzigingsplan
Buitengebied, Hoofdstraat 166a,
‘Buitengebied, Hoofdstraat 166a, Herveld’;
Herveld.
2. Voor deze wijzigingsprocedure geen inspraakfase
volgen en het ontwerpwijzigingsplan voor
zienswijzen ter inzage leggen;
3. Instemmen met het aangaan van bijgevoegde
planschadeovereenkomst.
Vaststellen bestemmingsplan
De raad voorstellen het bestemmingsplan
Buitengebied, Oosterhoutsestraat 56 ‘Buitengebied, Oosterhoutsestraat 56 en 56a,
en 56a, Oosterhout.
Oosterhout’ analoog en digitaal vast te stellen.
Gewijzigde subsidievaststelling
1. Intrekken van het besluit d.d. 18 december 2014
Gevelstimuleringsfonds.
aan V&P Holding op grond van de Specifieke
subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit
bedrijventerrein De Aam gemeente Overbetuwe
2013-2014 en onder toepassing van de
hardheidsclausule bepalen dat de aanvraag om
subsidievaststelling binnen vier weken na
afronding van de werkzaamheden, maar uiterlijk
op 1 augustus 2015 moet zijn ingediend;
2. Intrekken van het besluit d.d. 4 november 2014
aan R.Hobma (in afschrift aan Stichting
Parkmanagement Overbetuwe (SPO)) op grond
van dezelfde subsidieregeling en het alsnog
vaststellen van de subsidie overeenkomstig de
subsidieverlening op € 6.960,00.
Bijdrage voor behouden locatie SBO 1. Een bijdrage van € 16.200 beschikbaar stellen
De Vlinderboom in Elst.
aan SVPO De Linge;
2. De gemaakte afspraken met Batavorum en De
Linge vastleggen via bijgevoegde brief;
3. De financiële consequenties 2015 in
overeenstemming met hoofdstuk 5 van dit
voorstel achteraf regelen in een administratieve
wijziging. De eenmalige bijdrage 2016 van €
16.200 verwerken op het concept PNL 20162019.

Akkoord met advies.

Akkoord met advies.

Akkoord met advies.

Akkoord met advies.

Akkoord met advies.

166 TBR/pj
15bw000166

169 TBV/kv
15bw000169

080 TVH/ek
15bw000080

123 TVH/mw
15bw000123

Liquidatie Gemeenschappelijke
1. De raad de conceptjaarstukken 2013 en 2014 en
Regeling Milieusamenwerking Regio
de ontwerpbegrotingen 2014 en 2015 van de
Arnhem Arnhem (MRA)
MRA aanbieden en daarmee in de gelegenheid
stellen zienswijzen kenbaar te maken;
2. De raad het conceptliquidatieplan
Gemeenschappelijke Regeling
Milieusamenwerking Regio Arnhem ter inspraak
aanbieden.
Tijdelijke afsluiting
1. Vaststellen ontwerpverkeersbesluit ‘tijdelijke
spoorwegovergang Nieuwe
afsluiting spoorwegovergang te Elst en het
Aamsestraat Elst.
gesloten verklaren van de carpool parkeerplaats
aan de Sillestraat te Elst’;
2. Instemmen met het toepassen van de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4
Awb) voor het ontwerpverkeersbesluit ‘tijdelijke
afsluiting spoorwegovergang Nieuwe Aamsestraat
Elst’.
Jaarstukken 2014 en Ontwerp
1. De raad voorstellen in te stemmen met de
Meerjarenprogrammabegroting
conceptjaarstukken 2014 ODRA zonder inbreng
2016-2019 Omgevingsdienst Regio
van zienswijzen;
Arnhem (ODRA).
2. De raad voorstellen in te stemmen met de
Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 20162019 van de ODRA zonder inbreng van
zienswijzen;
3. Instemmen met de inhoud van raadsmemo
15bw000134;
4. Instemmen met de partnerrapportage 2014 van
de ODRA en deze ter kennisname aan de raad
sturen;
5. De conceptjaarstukken 2014 en Ontwerp
Meerjarenprogrammabegroting 2016-2019 van de
ODRA ter inzage leggen.
Het verlengen van de
De raad voorstellen voor de volgende personen de
aanstellingstermijn van de
aanstellingstermijn van de CRK te verlengen tot 1 juli
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
2016:
(CRK).
Commissielid van de kleine en de grote commissie:
a. Rayonarchitect, de heer J.N. Pietersma
Commissieleden van de grote commissie:
a. Voorzitter, de heer N. Joosten;
b. Architect, de heer G. König;
c. Cultuurhistoricus, de heer G.J.M. Derks;
d. Namens de historische vereniging, de heer
F.J.G.Hoogveld;

Akkoord met advies.

Akkoord met advies.

Akkoord met advies.

Akkoord met advies.

e. Namens de historische vereniging, de heer
W.J.M. Huijbrechts;
f. Burgerlid, de heer E.J.M. Broekman

164 TAV/ns
15bw000164

Verlenging contract
arbodienstverlening per 1 januari
2015.

Waarnemende leden:
a. Cultuurhistoricus, mevrouw A.W.J.Guinée;
b. Architect, de heer W. Broer;
c. Architect, de heer L.P.M. Reijmer;
d. Architect, de heer J.L. van Grondelle;
e. Architect, de heer M.A. Hiddink;
f. Architect, de heer G.J. Jonkhout;
g. Architect, mevrouw M.Y. Roelofs;
h. Architect, de heer S.C. de Wit;
i. Burgerlid, de heer G.J. Wisgerhof.
De leden die als architect lid zijn, kunnen bij
afwezigheid van de voorzitter de voorzitter
waarnemen.
Besluiten tot verlenging van de
dienstverleningsovereenkomst met ArboNed.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2015.
De secretaris,

Th. Hoex

Akkoord met advies.

