concept
Openbare besluitenlijst b&w vergadering van de gemeente Overbetuwe van 3 maart 2015
Aanwezig:

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

Afwezig:

De heer Van Asseldonk

Nr. Afdeling
081 TOW/mk

Onderwerp
Motie 28-10-2014; 14 RB000165, over jeugdzorg.

15bw00081

097 TPR/jvdk

15bw000097

Voortgangsrapportage Elst Centraal en Spoorzone 4e kwartaal 2014.

094

TBR/tvdw/gjw Beantwoorden raadsvragen S-188 VVD over Beleid rond
15bw000094 sportaccommodaties.

093

TBR/fs
15bw000093

Instemmen ontwerpbestemmingsplan Elst, Mansio 5 t/m 9.

Advies
1. De vragen in de motie
van de raadsleden met
bijgevoegde memo
beantwoorden;
2. Instemmen met opheffing
van het CJG en het
budget dat we daarmee
besparen toevoegen aan
de algemene reserveren.
Instemmen met de
voortgangsrapportage Elst
Centraal en Spoorzone over
het 4e kwartaal van 2014 en
deze, met de bijgevoegde
begeleidende memo, ter
informatie aan de raad
aanbieden.
1. Instemmen met de
beantwoording via
bijgevoegde memo;
2. Verzenden van de memo
aan de fractie van VVD
en overige raadsleden via
de griffie.
1. Instemmen met het
ontwerpbestemmingsplan
Elst, Mansio 5 t/m 9;
2. Voor deze
bestemmingsplanprocedu
re geen inspraakfase
volgen en het
bestemmingsplan voor

Besluit
Akkoord met advies

Akkoord met advies

Akkoord met advies

Akkoord met advies

zienswijzen ter inzage
leggen.

vervallen

028 TPZ/wb

15bw000028

Evaluatie vrijdagmiddagopenstelling KCC en vaststellen nieuwe
openingstijden.

1. De
Akkoord met advies
vrijdagmiddagopenstelling
(vrije inloop en op
afspraak) continueren van
13.00 tot 17.00 uur voor
het KCC;
2. De mogelijkheid bieden
aan klanten om op
vrijdagmiddag een
afspraak te maken met
medewerkers van team
Publiekszaken, Zorg en
Inkomen en
Vergunningen en
Handhaving;
3. Bij het organiseren van
evenementen in de hal
van het gemeentehuis,
deze buiten de
openingstijden plannen of
het gemeentehuis sluiten
tijdens het evenement en
dit ruimschoots van te
voren communiceren
naar de inwoners;
4. De huidige openingstijden
van de gemeente, zoals
genoemd bij het advies
onder punt 4.2 formeel
vaststellen per 3 maart
2015 en communiceren.

041

TPZ/bw
15bw000041

Nadere uitvoering centraal stemmen tellen.

089

TAV/tj
15bw000089

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst.

088

TAV/tj
15bw000088

71e Wijziging Arbeidsvoorwaarden-regeling gemeente Overbetuwe
(CAR/UWO): Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige
ambtenaren.

1. Een gemeentelijk
Akkoord met advies
stembureau instellen en
genoemde personen
aanwijzen als lid,
voorzitter en
plaatsvervangend
voorzitter;
2. Sportcentrum De Helster
aanwijzen als locatie voor
de stemopneming en de
vaststellen van de uitslag;
3. Het tijdstip van de
stemopneming op 19
maart 2015 vaststellen op
09.00 uur;
4. In de bijlage genoemde
personen aanwijzen als
teller van het
gemeentelijk stembureau.
Vaststellen van de regeling
Akkoord met advies
bereikbaarheids- en
beschikbaarheidsdienst
gemeente Overbetuwe 2015.
Deze regeling houdt een
verlenging in van de huidige
regeling bereikbaarheids- en
beschikbaarheidsdienst 2014.
De regeling is geldig van 1
januari 2015 tot en met 31
december 2015.
Vaststellen van de 71e
Akkoord met advies
wijziging
Arbeidsvoorwaardenregeling
gemeente Overbetuwe
(CAR/UWO): Aanpassing
verplaatsingskostenregeling
verhuisplichtige ambtenaren
met ingangsdatum 1 januari
2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 maart 2015..
De secretaris,

Th. Hoex

