Besluitenlijst Collegevergadering openbaar
Datum

28-05-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Loc atie

B&W kamer

V oorzitter

Burgemeester Carol van Eert

Sec retaris

Hans Kettelerij

Aanwezig

wethouders Gea Hofstede, Marc Budel, Dorus Klomberg en
Ronald Haverkamp

1

Ontwerpnotulen van de vergadering van burgemeester en wethouders
van dinsdag 21 mei 2019

Besluit
Conform
2

Er zijn geen uitnodigingen ontvangen

Besluit
V.k.a.
3

Jaarstukken 2018
Het college stelt uw raad voor (de jaarstukken) de jaarrekening en het
jaarverslag over 2018 vast te stellen en hiermee specifiek te besluiten:
- de bijgevoegde jaarstukken 2018 met een negatief resultaat, van
€ 3.476.000,00 vast te stellen en deze ten laste te brengen van de
Algemene Reserve;
- de risicoreserve af te ramen met een bedrag van € 2.046.944,00 en
deze toe te voegen aan de Algemene Reserve;
- een bedrag van € 30.000,00 in het resultaat te bestemmen t.b.v. het
Project paspoort voor Laag-Soeren;
- een bedrag van € 52.000,00 in het resultaat te bestemmen t.b.v. de
versterking van de re-integratie activiteiten.

Besluit
Conform
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Zomerrapportage 2019
Het college vraagt uw raad de Zomerrapportage 2019 vast te stellen en
de Begroting 2019 hierop bij te stellen.

Besluit
Conform
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Afs luiting Doesburgsedijk
Uw college is gevraagd het raadsmemo ter afdoening van de motie
'Inzicht gevolgen openhouden of afsluiten Doesburgsedijk' vast te stellen
en ter bespreking aan te bieden aan de gemeenteraad, zodat de raad
haar visie daarover kenbaar kan maken.

Besluit
Conform
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Begroting ODRA 2020
1 Het college op te dragen het Dagelijks bestuur van ODRA te berichten
via bijgevoegde conceptbrief met zienswijze op de begroting 2020,
waarin een partnerbijdrage voor de gemeente Rheden van
€ 530.600,00 is geraamd.
2 De hogere kosten ten opzichte van 2018 te financieren door
€ 40.000,00 te besparen binnen het ODRA-werkprogramma en door
het budget in de begroting 2020 van de gemeente Rheden voor ODRA
te verhogen met € 20.000,00.

Besluit
Conform
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Overzicht uitgecirculeerde benw-stukken:

7.a

Mandateren bevoegdheden piket
Instemmen met bijgevoegd mandaatbesluit waarin de bevoegdheden die
toekomen aan het college en de burgemeester ingevolge een ramp of
crisis aan de strategisch adviseur en (loco)gemeentesecretaris worden
gemandateerd.

Besluit
Conform
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7.b

V erzoek om herziening bestemmingsplan Duurzaam Kennislandgoed
Larenstein V elp
- Kennis te nemen van het Masterplan Duurzaam Kennislandgoed
Larenstein.
- In te stemmen met het in principe meewerken aan het opstellen van
een bestemmingsplan voor het Duurzaam Kennislandgoed Larenstein
aan de Larensteinselaan 26A en B in Velp.
- In te stemmen met de bijgevoegde intentieovereenkomst en
planschadeovereenkomst.

Besluit
Conform
7.c

Regeling individueel k euze budget 2019
Vaststellen van de regeling individueel keuze budget gemeente Rheden
2019.

Besluit
Conform
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