Agenda voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Rheden van
dinsdag 28 maart 2017, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis te De Steeg.
Raadzaal

Nr.

Voorzitter : mevrouw P.M. van Wingerden-Boers
Griffier
: mevrouw M. Kateman
1 19.30 uur
Opening

---

2 19.35 uur
Rondvraag

---

3 20.00 uur
Vaststelling van de agenda

---

Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
4 20.05 uur
Voorstel om:
a vast te stellen de Nota van zienswijzen zoals opgenomen in bijlage I bij
dit besluit, en aldus deels tegemoet te komen aan de zienswijzen;
b vast te stellen de Nota van wijzigingen zoals opgenomen in bijlage II bij
dit besluit;
c met inachtneming van het hiervoor gesteld langs elektronische weg, en
met een volledige verbeelding daarvan op papier, gewijzigd vast te
stellen het bij dit besluit behorende bestemmingsplan Rheden 2016,
woongebieden, met de daarbij behorende toelichting, als vervat in de
bestandset met de planidentificatie NL.IMRO.0275.BPRH2016-VA01;
d geen exploitatieplan vast te stellen
(portefeuille N. Olland)
5 20.45 uur
Voorstel om:
1 in te stemmen met het voorstel om de Wsw per 1 januari 2018 onder
eigen regie uit te voeren, in samenhang met de uitvoering van de
Participatiewet;
2 in te stemmen met het voorstel om de vastgestelde BReSDo-lijn,
raadsbesluit 'Participatiewet en Presikhaaf Bedrijven' van mei 2015, los
te laten;
3 in te stemmen met het transitieproces om de Wsw zelf onder eigen
regie te gaan uitvoeren waarbinnen ook onderzocht wordt of (op
onderdelen) bij Werkbedrijf Arnhem kan worden aangesloten en/of
andere gemeenten;
4 in te stemmen met het voorstel om € 325.000,00 transitiekosten ten
laste te brengen van de bij de VJN 2016 opgenomen incidentele post
Frictiekosten om het transitieproces uit te voeren
(portefeuille T.M.N. Vugts)

17.26

17.25

Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
6 21.45 uur
1 Vaststellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
2 Vaststellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
3 Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van
21 februari 2017
4 LTA inclusief lijst van toezeggingen

---------

7 Voorstel om:
a het bestemmingsplan 'De Steeg, locatie Hoofdstraat 33 te De Steeg',
met de daarbij behorende toelichting (ongewijzigd) langs elektronische
weg, en met een volledige verbeelding daarvan op papier, vast te
stellen;
b geen exploitatieplan vast te stellen
(portefeuille N. Olland)

17.21

8

Voorstel om te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het bouwplan
voor het clubgebouw van de Mixed Hockeyclub op sportpark Het Nieuwland
te Dieren
(portefeuille N. Olland)

17.24

9

Voorstel om de verordening tot wijziging van de Verordening Adviesraad
Sociaal Domein gemeenten Rheden en Rozendaal 2015 vast te stellen
(portefeuille T.M.N. Vugts)

17.23

10 22.00 uur
Sluiting

---

De genoemde tijden zijn streeftijden.
De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien in de servicecentra, het gemeentehuis te
De Steeg en op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl.
De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad.
De voorzitter van de gemeenteraad,
P.M. van Wingerden-Boers.

