Raadsvergadering dinsdag 28 maart 2017
Agendapunt 6.1: stukken ter kennisneming
Stukken ter kennisneming

Voorstel:

Datum
besluit
(iBabs)*

Collegebesluiten
6.1.1

Pilot nieuwe beloningssystemen
Besluit om in te stemmen met de bijgevoegde
samenwerkingsovereenkomst als basis voor afspraken
met deelnemers aan de pilot nieuwe beloningssystemen;
Besluit om aan de burgemeester te verzoeken wethouder
Pos volmacht te verlenen om een ingevulde
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
(Portefeuillehouder C.E. Pos)

V.k.a.

15-02-2017

6.1.2

Definitief besluit oprichting Stichting Veilig Thuis
Besluit om rekening houdend met de wensen en
bedenkingen van de gemeenteraad met betrekking tot de
oprichting van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
(G-M), in het algemeen bestuur van de Veiligheids- en
gezondheidsregio (VGGM) in te stemmen met de
oprichting van Stichting Veilig Thuis G-M;
Besluit om opdracht te geven aan de VGGM om per 1 april
2017 binnen de kaders van het visiedocument ‘Veilig thuis
doorkijk 2017’ en de begroting 2017, de taken van Veilig
Thuis uit te voeren binnen de daarvoor opgerichte
stichting Veilig Thuis G-M;
Besluit om naast de wettelijke taken ook de nietwettelijke taken zoals beschreven in het visiedocument
‘Veilig Thuis doorkijk 2017’ te beleggen bij
Veilig Thuis G-M;
Besluit om in te stemmen met het financieringsvoorstel
voor de verdeling van de kosten over de 16 gemeenten
van Gelderland Midden. Dit betekent voor de gemeente
Rheden dat naast de gereserveerde kosten van €138.943
er een bijdrage wordt gevraagd. Een nadere verkenning
vindt plaats welk deel binnen het budget jeugdzorg dient
te worden verrekend. Het effect zal in de voorjaarsnota
(VJN) nader worden aangegeven.
(Portefeuillehouder T.M.N. Vugts)
Hof van Soeren: beantwoording brief Stichting
Nimmer Dor NEE d.d. 25 augustus 2016
Besluit om in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief
gericht aan Nimmer Dor Nee;
Besluit om kennis te nemen van de aangepaste flora- en
faunawetontheffing en de afwijzing van het verzoek om
handhaving door het ministerie.
(Portefeuillehouder N.F. Olland)
Jaarverslag 2016 Ombudscommissie
Besluit om het jaarverslag 2016 van de
Ombudscommissie ter kennisneming aan te bieden aan de
raad.
(Portefeuillehouder P.M. van Wingerden-Boers)

V.k.a.

14-02-2017

V.k.a.

15-02-2017

V.k.a.

15-02-2017

6.1.3

6.1.4

6.1.5

Stand van zaken zwemvoorziening Velp
Besluit om in te stemmen met de memo stand van zaken
en deze ter kennisname onder de aandacht te brengen
van de raad
(Portefeuillehouder T.M.N. Vugts)

V.k.a.

15-02-2017

6.1.6

Herontwikkeling stationsgebied Dieren
Besluit om kennis nemen van de voortgangsrapportage
4e kwartaal 2016 Stationsgebied Dieren;
Besluit om akkoord te gaan met deze rapportage en deze
ter kennisname aan de Raad te zenden.
(Portefeuillehouder N.F. Olland)
Uitwerking amendement “openluchtzwembad
langer open”
Besluit om in te stemmen met de praktische uitwerking
van het amendement zoals beschreven in dit memo;
Besluit om dit memo aan de raad aan te bieden (ter info).
(Portefeuillehouder T.M.N. Vugts)
Problematiek kunstgrasvelden en rubbergranulaat
Besluit om kennis te nemen van de ondernomen acties in
de afgelopen periode zoals beschreven in dit memo
Besluit om dit memo ter informatie aan de raad aan te
bieden.
(Portefeuillehouder T.M.N. Vugts)
Nota hondenuitlaatservice op het Rozendaalse Veld
Besluit om de ‘nota hondenuitlaatservice op het
Rozendaalse Veld’ vast te stellen. Dit houdt in dat de
gemeente Rheden kwaliteitseisen en limiet stelt aan de
hondenuitlaatservice op het Rozendaalse veld.
(Portefeuillehouder N.F. Olland)

V.k.a.

14-02-2017

V.k.a.

22-02-2017

v.k.a.

21-02-2017

v.k.a.

27-02-2017

Plan van aanpak Structuurvisie Dieren
Besluit om in te stemmen met het bijgevoegde plan van
aanpak ‘naar een structuurvisie voor Dieren’.
(Portefeuillehouder N.F. Olland)
Principebesluit over ontwikkeling nieuwebouw op
locatie Gelders Hof, Harderwijkerweg 1a te Dieren
Besluit om in principe medewerking te verlenen aan het
plan voor de ontwikkeling van nieuwbouw op het terrein
van Gelders Hof, Harderwijkerweg 1a te Dieren en
hiervoor een intentieovereenkomst te sluiten.
(Portefeuillehouder N.F. Olland)

v.k.a.

28-02-2017

v.k.a.

28-02-2017

Energieverkenning
Besluit om het projectplan voor de energieverkenning
vast te stellen.
(Portefeuillehouder N.F. Olland)
Notitie eigen bijdrage WMO (CAK
Maatwerkvoorzieningen)
Besluit om niet af te wijken van de landelijke parameters
CAK voor de eigen bijdragen voor maatwerkvoorzieningen
zoals vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit Wmo, zoals
deze gelden per 1 januari 2017;
Besluit om de tarieven van 2016 te behouden, zoals
vastgelegd in het financieel besluit 2016.
(Portefeuillehouder T.M.N. Vugts)

v.k.a.

07-03-2017

V.k.a.

27-02-2017

6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.1.11

6.1.12

6.1.13

6.1.14

Lokaal transitieplan
Besluit om het lokaal transitieplan na afronding
medezeggenschap definitief vast te stellen.
(Portefeuillehouder R. Haverkamp)

V.k.a.

07-03-2017

6.1.15

Bedrijfsplan De Connectie
Besluit om kennis te nemen van het positief advies van
de BOR, en de reactie van de bestuurder;
Besluit om kennis te nemen van de (positieve) zienswijze
van de gemeenteraad en het bestuur van De Connectie
hierover berichten;
Besluit om het Bedrijfsplan Bedrijfsvoeringsorganisatie De
Connectie definitief vast te stellen;
Besluit om op grond van artikel 3, lid 2 van de
gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke
uitvoeringsorganisatie, de volgende taken met ingang van
1 juli 2017 over te dragen aan bedrijfsvoeringsorganisatie
De Connectie:
• Inkoop en aanbesteding;
• Facilitaire Zaken en Frontoffice;
• Documentaire Informatievoorziening;
• Personeels- en Salarisadministratie;
• Financiële administratie;
• Belastingen;
• Basisregistraties;
• Secretariaat,
onder de opschortende voorwaarde dat de gemeenten
Arnhem en Renkum gelijkluidend besluiten.
(Portefeuillehouder R. Haverkamp)
Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2017
Besluit om kennis te nemen van het uitvoeringsplan 2017
Sociaal Domein.
(Portefeuillehouder T.M.N. Vugts)

V.k.a.

07-03-2017

v.k.a.

07-03-2017

08-03-2017

6.1.16

6.1.17

Samenwerkingsovereenkomst
Besluit om in te stemmen met de
samenwerkingsafspraken met het COA aangaande de
Arnhemsestraatweg 348.
(Portefeuillehouder T.M.N. Vugts)

v.k.a.

6.1.18

Woningbouw Oud Middachten
Besluit om het inspraakverslag
voorontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie
Oud Middachten vast te stellen;
Besluit om het ontwerpbestemmingsplan Landelijk
Gebied, locatie Oud Middachten ter inzage te leggen;
Besluit om het ontwerp Landschaps- en
beeldkwaliteitsplan Middachten met bijbehorende
welstandscriteria Oud Middachten ter inzage te leggen;
Besluit om het bijbehorend ontwerp-raadsbesluit ter
inzage te leggen.
(Portefeuillehouder N.F. Olland)

V.k.a.

6.1.19

Bestemmingsplanwijziging gebiedsontwikkeling
Boerderij ’t Veentje in Laag-Soeren
Besluit om medewerking te verlenen aan een
bestemmingsplanwijziging voor een gebiedsontwikkeling
van Boerderij ’t Veentje en de bijbehorende gronden;
Besluit om de notitie Randvoorwaarden
gebiedsontwikkeling Boerderij ’t Veentje (bijlage 1)
hiervoor als vertrekpunt te nemen
(Portefeuillehouder N.F. Olland)

V.k.a.

Toelichting lijst stukken ter kennisneming:
De op de lijst vermelde onderwerpen betreffen de bevoegdheid van het College van B&W.
De raad wordt hierover door het college geïnformeerd in het kader van de actieve
informatieplicht. De stukken zijn voor inwoners digitaal te raadplegen via
www.rheden.nl/gemeenteraad (Agenda’s en stukken/B&W-besluiten).
Om deze reden wordt voorgesteld om de vermelde stukken voor kennisgeving aan te
nemen.
Indien u meer informatie over een onderwerp wenst kunt u daar bij de griffie om vragen;
ook kunt u agendering van een op de lijst vermeld onderwerp in de informatiefase van een
volgende raadsavond verzoeken.
* Datum besluit (iBabs): op de website van de gemeenteraad
(http://www.rheden.nl/gemeenteraad/Gemeente_raad/Agenda_s_en_stukken) worden in
het overzicht ‘B&W besluiten’ de stukken ter kennisname voor de gemeenteraad geplaatst.
Aan hand van de datum van het besluit kunt u hier de stukken terugvinden.

