Agenda voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Rheden van
dinsdag 30 mei 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 langs elektronische weg, en met een volledige verbeelding daarvan op
papier, gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan ‘Velp 2016,
Woongebieden-Zuid’, met de daarbij behorende toelichting;
b geen exploitatieplan vast te stellen.
(portefeuille N. Olland)

17.40

5 20.45 uur
17.44
Voorstel om het integrale alcohol- en drugsbeleid 2017-2020 vast te stellen
(portefeuille T.M.N. Vugts)
6 21.30 uur
Voorstel om de Welstandsnota vast te stellen
(portefeuille N. Olland)

17.34

Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
7 22.00 uur
Voorstel om in te stemmen met de –in het raadsbesluit beschrevenreactie aan de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
(VGGM) op het conceptjaarverslag en jaarrekening 2016.
(P.M. van Wingerden-Boers)

17.41

8 Voorstel om in te stemmen met de reactie aan de VGGM omtrent de
begroting 2018 waarin de zienswijze van de raad wordt verwoord dat:
 wordt ingestemd met verhoging van de inwonersbijdrage van € 0,48 als
gevolg van de loon- en prijscompensatie 2018, loon/prijscompensatie
inhaaleffect 2016 en beleidsintensivering voor de ‘vier pijlers van de
publieke gezondheid’;
 wordt ingestemd met de conceptbegroting 2018.
(portefeuille P.M. van Wingerden-Boers)

17.39

9 Voorstel om het college op te dragen het Dagelijks Bestuur van ODRA te
berichten via bijgevoegde conceptbrief met zienswijze op de 1e wijziging
van de Begroting 2017 en de ontwerp-Meerjaren begroting 2018-2021.
(portefeuille N. Olland)

17.45

10 Voorstel om het verzoek van A&S advocaten van 6 maart 2017, (kenmerk
9102/a_75/401/mb), af te wijzen, omdat artikel 4:17 van de Algemene
wet bestuursrecht niet van toepassing is op een vaststelling van een
bestemmingsplan
(portefeuille N. Olland)

17.35

11 Voorstel om :
17.42
de erfgoednota Verbindend Verleden (2017-2021) vast te stellen;
de Subsidieverordening Erfgoed vast te stellen;
de Erfgoedverordening Rheden 2017 vast te stellen;
bij de Voorjaarsnota 2017 af te wegen om een structureel budget ad €
10.000,00 beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van de
inwonersinitiatieven Open Monumentendag (verhoging met € 3.000,00
met ingang van 2018) en Rheden op de Kaart (€ 7.000,00 met ingang
van 2019);
bij de Voorjaarsnota 2017 af te wegen om een eenmalige investering
ad € 75.000,00 in 2018 voor de Gebiedsatlas Rheden beschikbaar te
stellen;
kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma erfgoed zoals
opgenomen in bijlage 3 van de erfgoednota.
(portefeuille N. Olland)
12 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 langs elektronische weg, en met een volledige verbeelding daarvan op
papier, vast te stellen het bij dit besluit behorende bestemmingsplan
‘Velp-De Beemd 2016’, met de daarbij behorende toelichting;
d geen exploitatieplan vast te stellen.
(portefeuille N. Olland)

17.36

13 Voorstel om :
17.30
het weggedeelte van de openbare weg Beltjeshofstraat te Velp, kadastraal
bekend als gemeente Velp, sectie G nr. 1154 ged. zoals met ruitarcering is
aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met code 6513
(d.d. 14 december 2016), te onttrekken aan het openbaar verkeer.
(portefeuille N. Olland)

14 Voorstel om vast te stellen:

17.37

de verordening tot wijziging van de Afstemmingsverordening
Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rheden;
- de verordening tot wijziging van de Verordening individuele
inkomenstoeslag gemeente Rheden 2015;
- de verordening tot wijziging van de Verordening tegenprestatie
Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen,
gemeente Rheden;
- de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Rheden;.
- Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Rheden.
(portefeuille T.M.N. Vugts)
-

15 Voorstel om een positieve zienswijze te geven op de jaarrekening 2016 en
Begroting 2018 van het Gemeenschappelijke Orgaan Arnhem Nijmegen
(portefeuille R. Haverkamp)

17.46

16 Voorstel om :
- de Beleidsnotitie Samenwerkingsverbanden gemeente Rheden vast te
stellen;
- de Nota Verbonden partijen 2006 in te trekken.
(portefeuille R. Haverkamp)

17.43

17 Voorstel om :
17.38
- het bijgestelde SBO Gebouwen vast te stellen;
- de Reserve SBO gemeentelijke gebouwen (voorheen Voorziening) aan te
wenden voor de dekking van het bijgestelde SBO Gebouwen 2016-2020;
- de Reserve Onderhoud Gebouwen voor de dekking van het bijgestelde
SBO Gebouwen 2016-2020 aan te wenden;
- de verwachte opbrengsten uit de verkoop van C- en D-panden aan te
wenden voor de dekking van het SBO Gebouwen 2016-2020;
- de opbrengst van gronden verkocht aan Rijkswaterstaat aan te wenden
in verband met de wegverbreding A12 voor de dekking van het SBO
Gebouwen 2016-2020;
aanvullend beschikbaar te stellen van € 208.786,00 structureel.
(portefeuille R. Haverkamp)
18 22.00 uur:
1 Vaststellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
2 Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van
2 mei 2017
3 LTA inclusief lijst van toezeggingen
4 Vaststellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
19 22.30 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.

