CONCEPT
Openbare besluitenlijst b&w vergadering van de gemeente Overbetuwe van 23 juni 2015.
Aanwezig:

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

Afwezig:
Nr. Afdeling
317 TOW/lr

Onderwerp
Behandeling transformatieprogramma op 30 juni 2015.

308 STAF/sv

Sociaal Statuut gemeente Overbetuwe 2015.

304 TPR/lavdl

S-204 Beantwoording vragen GroenLinks/Gronduitgifteprijzen.

307 TBR/jd

Wet Publieke Gezondheidszorg.

311 TBR/dp

Informeren gemeenteraad uitspraak Voorzieningenrechter hulp bij

15bw000317

15bw000308

15bw000304

TOW/lr
15bw000307

Advies
1. Instemmen met de
aangepaste
transformatieagenda en
het daarbij horende
gewijzigde raadsbesluit;
2. De transformatieagenda
en het raadsbesluit ter
vaststelling doorsturen
naar de raad;
3. De bijgevoegde memo
met nadere informatie
over de wijzigingen ter
informatie doorsturen
naar de raad.
Ìnstemmen met Sociaal
Statuut gemeente
Overbetuwe 2015.
Instemmen met de
beantwoording op de vragen
van GroenLinks zoals
opgenomen in bijlage 1 en
deze doorgeleiden naar de
griffie.
1. Integreren van de Wet
Publieke Gezondheid en
de verantwoordelijkheden
die hier uit voortvloeien in
het Sociaal Beleidsplan
vanaf 2007;
2. Input ophalen bij raad,
participatieraad,
zorgpartners etc. voor
publieke gezondheid.
De raadsmemo toesturen aan

Besluit
Akkoord met advies.

Akkoord met advies.
Akkoord met advies.

Akkoord met advies.

Akkoord met advies.

15bw000311
300 TBV/kv
15bw000300

huishouden.
Afsluiting spoorwegovergang Nieuwe Aamsestraat in week 44 in 2015 en
afsluiting carpoolplaats Sillestraat.

212 TAV/hw

Bekostigingssystematiek riolering.

306 TPZ/avd

Legesheffing Drank- en Horecawet artikel 35, terrasvergunning en
loterijvergunning én precariobelasting bij evenementen.

15bw000212

15bw000306

de gemeenteraad.
Vaststellen definitief
Akkoord met advies.
verkeersbesluit ‘tijdelijke
afsluiting spoorwegovergang
te Elst en het gesloten
verklaren van de
carpoolparkeerplaats aan de
Sillestraat te Elst’.
1. Akkoord gaan met de
Akkoord met advies.
beschreven wijzigingen in
de
bekostigingssystematiek
van riolen;
2. Voor de tariefbepaling
kiezen voor het
uitgangspunt dat het
saldo van de voorziening
riolering GRP 2013-2017
leidend is;
3. Voor het tarief 2016
uitgaan van daling van
14%;
4. De raad, de
auditcommissie en de
rekenkamer informeren
via bijgevoegde memo.
1. De raad voorstellen de
Akkoord met advies.
‘Wijzigingsverordening
Legesverordening
gemeente Overbetuwe
2015 (eerste wijziging)’
vast te stellen conform
bijgevoegd raadsbesluit;
2. De raad voorstellen de
‘Wijzigingsverordening
Verordening
precariobelasting
gemeente Overbetuwe
2015 (eerste wijziging)’
vast te stellen conform
bijgevoegd raadsbesluit.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 juni 2015

De secretaris,
Th. Hoex

