Agenda voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Rheden van
dinsdag 24 september 2019, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis te De Steeg.
Raadzaal
Voorzitter : de heer C. van Eert
Griffier
: mevrouw M. Kateman
1
2
3

Opening
Rondvraag
Vaststelling van de agenda

Nr.

-------

Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
4 Aanpassing verordening Wmo n.a.v. Algemene voorziening Hulp bij het
Huishouden (HbH)
Voorstel om:
de verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Rheden 2019.
(Portefeuille G. Hofstede)
5 Startnotitie Woonvisie 2020- 2026
Voorstel om:
in te stemmen met de startnotitie voor de Woonvisie 2020 - 2026.
(Portefeuille G. Hofstede)

19.46

19.45

Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
6 Verordening Commissie bezwaarschriften
Voorstel om:
vast te stellen de Verordening Commissie bezwaarschriften.
(portefeuille C. van Eert)
7 Lidmaatschap Coöperatie WeHelpen
Voorstel om:
een positieve zienswijze te geven op het voornemen van het college om het
lidmaatschap van de Coöperatie WeHelpen per 1 januari 2020 op te zeggen.
(portefeuille G. Hofstede)
8 Vaststelling richtlijnen bij agressie tegen raadsleden en raadsvolgers
Voorstel om:
de Richtlijnen bij normoverschrijdend gedrag tegen raadsleden en
raadsvolgers vast te stellen.
(portefeuille C. van Eert)
9 Aanwijzing accountant
Voorstel om:
1 Baker Tilly voor de boekjaren 2019 en 2020 aan te wijzen en gunnen als
accountant, als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, met een optie
tot 2 keer een verlenging van 1 jaar (2021 en 2022) onder dezelfde
voorwaarden.
2 De definitieve gunning uit te laten gaan na besluitvorming.
(portefeuille D. Klomberg)
10 Wijziging Verordening op de Vertrouwenscommissie
Voorstel om:
vast te stellen de ‘Verordening tot wijziging van de Verordening op de
vertrouwenscommissie tot benoeming, klankbordgesprekken en
herbenoeming burgemeester gemeente Rheden 2017’.
(portefeuille n.v.t.)
11 Voorstel om:
1 Vast te stellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven.
2 Vast te stellen van de notulen van de raadsvergadering van 11 juni 2019 en
25 juni 2019
3 Kennis te nemen van de LTA inclusief lijst van toezeggingen.
4 Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
12 Sluiting

19.43
19.44

19.47

19.48

19.49

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.

