Agenda voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Rheden van
dinsdag 30 oktober 2018, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis te De Steeg.
Raadzaal

Nr.

Voorzitter : de heer C. van Eert
Griffier
: mevrouw M. Kateman
1

Opening

2

Rondvraag

3

Vaststelling van de agenda

-------

Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
4
5

Burgerinitiatief openhouden Doesburgsedijk Dieren
(portefeuille Dorus Klomberg)
Motie: ‘Duidelijke taal snappen we allemaal’

Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
6 Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Velp-Zuid 2016, locatie
Kerkallee/IJsselstraat
Voorstel:
- vaststellen Nota van zienswijzen behorende bij het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan Velp Zuid, locatie Kerkallee/IJsselstraat te Velp;
- met inachtneming van het hiervoor gestelde, langs electronische weg en
met een volledige verbeelding daarvan op papier, ongewijzigd vaststellen
van het bestemmingsplan Velp Zuid, locatie Kerkallee/IJsselstraat te Velp
met de daarbij behorende regels en toelichting, als vervat in het
bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.0275.BPVZ18-VA01;
- geen exploitatieplan vast te stellen;
- ongewijzigd vaststellen van de Welstandscriteria Locatie
Kerkallee/IJsselstraat Velp (aanvulling op de Welstandsnota Rheden).
(portefeuille R. Haverkamp)
7 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal
Gelderland (MGR)
Voorstel om:
- Toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Modulaire
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland
(MGR) voor het onderbrengen van de samenwerkingsmodule
Werkgeverschap Sociale werkvoorziening per 1 januari 2019 en het
doorvoeren van technische wijzigingen.
- Een positieve zienswijze te geven op het voornemen van het algemeen
bestuur van de MGR tot het instellen van de bestuurscommissie voor de
nieuwe module Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening.
- De toestemming voor het wijzigen van de regeling en zienswijze van de
raad op de bestuurscommissie met bijgaande zienswijzebrief kenbaar te
maken aan de MGR.
(portefeuille D. Klomberg)
8 Samenwerking Arnhem Studiestad
Voorstel:
Instemmen met de Samenwerking Arnhem Studiestad.
(portefeuille R. Haverkamp)

18.60

18.59

18.61

9

Opheffing Gemeenschappelijke regeling Onderwijszaken (GRO)
Voorstel om:
- de portefeuillehouder Onderwijs (Ronald Haverkamp) als lid van het AB
GRO aan te wijzen en portefeuillehouder Bedrijfsvoering en Financiën
(Dorus Klomberg) als plaatsvervangend lid aan te wijzen;
- in te stemmen met de opheffing van de Gemeenschappelijke regeling voor
Onderwijszaken (GRO) per 1 januari 2019;
- een positieve zienswijze te geven op het bij dit voorstel gevoegd
conceptliquidatieplan.
(portefeuille R. Haverkamp)
10 1 Vaststellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven.
2 Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 14 juni 2018 en
25 september 2018.
3 LTA inclusief lijst van toezeggingen.
4 Vaststellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
11 Sluiting

18.62

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,
Carol van Eert.

