Agenda voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Rheden van
dinsdag 31 mei 2022, aanvang vergadering 19.00 uur. Locatie Statenzaal
provinciehuis Arnhem
De vergadering is live te volgen via www.rheden.nl/gemeenteraad
Voorzitter : de heer C. van Eert
Griffier
: de heer S. Engelen

Nr.

1
2
3
4

------22.53

Opening
Rondvraag
Vaststelling agenda
Benoeming 2 raadsvolgers

Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
5

Benoemen en beëdigen van een twee leden van de Ombudscommissie en
benoemen van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de
Ombudscommissie
Voorstel om:
• met ingang van 1 juli 2022 mevrouw L. Wajon als lid van de Ombudscommissie
voor de zittingsduur van 6 jaar te benoemen en beëdigen;
• met ingang van 1 juni 2022 mevrouw A. Huisman als lid en tevens
plaatsvervangend voorzitter van de Ombudscommissie voor de zittingsduur van
6 jaar te benoemen en beëdigen;
• met ingang van 1 juni 2022 het huidige lid, de heer D.W. van Ruitenbeek als
voorzitter van de Ombudscommissie voor de resterende zittingsduur te
benoemen.
(portefeuille C. van Eert)
6 Rapport Rekenkamercommissie Toegang tot de Wmo en Jeugdzorg
Voorstel om:
de aanbevelingen in het rapport ‘Toegang tot de Wmo en jeugdzorg’ over te
nemen.
(portefeuille n.v.t.)
7 Verbetermaatregelen n.a.v. toezichtsverslag informatiebeheer 2020-2021
Voorstel om:
• kennis te nemen van het toezichtsverslag informatiebeheer gemeente Rheden
2020-2021;
• de verbetermaatregelen genoemd in de door het college opgestelde
raadsinformatiebrief vast te stellen;
• het college op te dragen om het verslag van de raadsbehandelingen, inclusief
de raadsinformatiebrief met de verbetermaatregelen ter kennisgeving toe te
sturen aan de Toezichthouder op het archiefbeheer (Gelders Archief) en de
Interbestuurlijk Toezichthouder Archieven van de Provincie Gelderland.
(portefeuille D. Klomberg)

22.33

22.42

22.31

Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
8 Startnotitie actualisatie Watertakenplan 2023-2027
Voorstel om:
5 Vast te stellen Startnotitie WTPO;
6 Vast te stellen verdere procesgang actualisatie WTPO 2023-2027.
(portefeuille D. Klomberg)
9 Zienswijze begroting ODRA 2023 en tkn jaarstukken ODRA 2021
Voorstel om:

22.15

22.36

het college op te dragen het Dagelijks bestuur van ODRA te berichten via
bijgevoegde conceptbrief met zienswijze op de begroting 2023, waarin een
partnerbijdrage voor de gemeente Rheden van € 536.000,00 is geraamd.
Kennisnemen van de jaarstukken ODRA 2021.
(portefeuille D. Klomberg)
10 Jaarstukken en begroting MGR SDCG
Voorstel om:
een positieve zienswijze, zoals opgenomen in bijgaande brief, te geven op de
gewijzigde begroting 2022, de meerjarenbegroting 2023-2026 en het
uitvoeringsprogramma 2023 van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland.
(portefeuille D. Klomberg)
11 Actualisatie Verordening afvoer hemel- en grondwater Rheden
Voorstel om:
vast te stellen de Verordening afvoer hemelwater en grondwater Rheden
(portefeuille D. Klomberg)
12 Jaarverantwoording 2021 en Ontwerpbegroting 2023 Gelders Archief
Voorstel om:
kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van het Gelders Archief en de financiële
bijdrage vast te stellen. Hierbij wordt vastgesteld dat er € 400.000,00 wordt
bestemd voor een reservering E-depot. Uit de jaarrekening onvoldoende blijkt
waarvoor deze reservering wordt gedaan en het Gelders archief wordt verzocht om
deze reservering schriftelijk nader toe te lichten.
(portefeuille D. Klomberg)
13 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Hofstetterlaan
Voorstel om:
de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verlenen voor het beveiligen van
de overweg aan de Hofstetterlaan door middel van een min-AHOB, het opheffen
van de onbewaakte overgang aan de Lange Juffer en het realiseren van diverse
maatregelen ten behoeve van de weginfrastructuur ter plaatse.
(portefeuille G. Hofstede)
14 Borgstelling lening Padelbanen TV Dieren
Voorstel om:
1 In te stemmen met de borgstelling van 50% voor een lening voor het realiseren
van padelbanen door Tennisvereniging Dieren. De gemeentelijke garantstelling
betreft een waarborgsom van maximaal € 105.000,00. Het besluit wordt
genomen onder de opschortende voorwaarde dat de vereniging in het bezit is
van de voor de overdekking benodigde vergunningen en privaatrechtelijke
toestemmingen.
2 In afwijking van de bepaling in de financieringsparagraaf van de
Programmabegroting 2022, in te stemmen met een garantstelling van 15 jaar.
3 De borgstelling vindt plaats in het algemene belang, gelegen in de bijdrage die
beoefening van de padelsport levert aan een goede fysieke, mentale en sociale
gezondheid onder inwoners (uitvoering Wet publieke gezondheid) als ook het
ondersteunen van sportverenigingen (georganiseerd door vrijwilligers en zonder
winstoogmerk) om vitaal te blijven.
(portefeuille M. Budel)
15 Borgstelling saneringskredieten en sociale leningen
Voorstel om:
vast te stellen dat de borgstelling zoals benoemd in artikel 5 van de
dienstverleningsovereenkomst tussen Kredietbank Nederland en gemeente Rheden
plaatsvindt in het algemene belang, gelegen in het verstrekken van sociale
leningen, herfinanciering en sociale saneringskredieten aan inwoners van de
gemeente Rheden met financiële zorgen en schulden, in het kader de uitvoering
van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en bijzondere bijstandsverlening.
(portefeuille G. Hofstede)

22.32

22.30

22.37

22.35

22.34

22.29

15A Benoeming van drie leden van de Rekenkamercommissie
Voorstel om de heren Verhoeven, Kolkman en Heesen te benoemen tot leden van
de Rekenkamercommissie

22.54

21:00 uur: Verwachte aanvang bespreking coalitieakkoord en benoemingen
16 Bespreking coalitieakkoord
17 Benoeming en installatie van wethouders voor de raadsperiode 2022-2026
1. Instellen van een Commissie onderzoek geloofsbrieven kandidaatwethouders;
2. mevrouw Visser en de heren Van Geijn en Witteveen te benoemen tot leden
van deze commissie;
3. na stemming over de kandidaten overgaan tot benoeming en installatie van
de wethouders;
4. de heer Hofman ontheffing verlenen van het woonplaatsbeginsel voor de duur
van één jaar, van 31 mei 2022 tot 31 mei 2023

22.58

17A Afscheid college 2018 – 2022
18 Benoeming 1 raadslid
19 Benoeming 1 raadsvolger

22.56

20 Voorstel om:
1 Vast te stellen de besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
2 Vast te stellen de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 26 april 2022
3 Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
21 Sluiting
De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 911, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet,
www.rheden.nl/gemeenteraad. Indien u de vergadering fysiek wil bijwonen in de dan
verzoeken wij u hiervoor contact op te nemen met de griffie via griffie@rheden.nl.
De voorzitter van de gemeenteraad,
Carol van Eert.

