Besluitenlijst raadsvergadering 16 april 2019
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Opening
De voorzitter opent de vergadering
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Rondvraag
Er wordt 1 vraag gesteld door de fractie VVD over de BNG Erfgoedprijs.
De raad vindt het in meerderheid een goed idee om de huidige foto’s te vervangen door
foto’s van het Rhedens cultureel erfgoed. Wethouder Budel deelt mee bereid te zijn om
een klein deel van de erfgoedprijs beschikbaar te stellen voor het vervangen van de
foto’s in de raadzaal en de keuze ervan met een selectie uit de raad te bepalen.
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Vaststelling van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.

Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
4

Structuurvisie Dieren
Voorstel om:
met inachtneming van de zienswijzen en de beantwoording hiervan, zoals
verwoord in de Zienswijzennota (bijlage 1), langs elektronische weg, en met
een volledige verbeelding daarvan op papier, vast te stellen de bij dit besluit
behorende structuurvisie Dieren, met de daarbij behorende toelichting.
Het door de fractie D66 ingediende amendement ‘Gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen vermijden’ wordt verworpen met 3 stemmen voor (GL) en 23
stemmen tegen (PvdA, SP, CDA, VVD, CU, GPR/B, D66).
Het door de fractie GL ingediende amendement ‘Integrale aanpak van de verbinding
(dorpsas) tussen Dieren-Noord en Dieren-Zuid’ wordt verworpen met 9 stemmen voor
(SP, GL, D66) en 17 stemmen tegen (PvdA, CDA, VVD, CU, GPR/B).
Het besluit wordt unaniem aangenomen.
Toezegging:
Wethouder Haverkamp zegt toe om de verkeerskundige aspecten in de Prinsenstraat
op te pakken.
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Nota Sport en Bewegen 2019-2026 | Gemeente Rheden
Voorstel om:
vast te stellen de nota Sport en Bewegen 2019-2026 - gemeente Rheden.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
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Voortzetten regionale samenwerking doelgroepenvervoer
Voorstel om:
gelet op de aanbevelingen uit de interne evaluatie en het adviesdocument van
de DRAN, een positieve zienswijze te geven op het voornemen van het college
om de huidige samenwerking, in de vorm van de Bedrijfsvoeringsorganisatie
Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen, voor de reeds ingebrachte
doelgroepen vervoer voort te zetten.
Stemverklaringen:
Fractie

Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
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Straatnaam Dr. W. Portheinestraat
Voorstel om:
aan de op de bij dit besluit behorende tekening aangegeven nieuw aan te
leggen straat op de voormalige locatie van het metaalbewerkingsbedrijf Record
aan de Kerkallee/IJsselstraat in Velp de naam ‘Dr. W. Portheinestraat’ toe te
kennen.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
endeveld
Blij met straatnaam maar roept op bij volg. Rekeing houden met de afspiegeling van de
samenleving en daarom een vrouw.
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Voorstel om:
1 Vast te stellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven.
Conform voorstel
2 Vast te stellen van de notulen van de raadsvergadering van
26 maart 2019.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Fractie SP zal nog wat wijzigingen doorgeven.
3 Kennis te nemen van de LTA inclusief lijst van toezeggingen.
V.k.a.
4 Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming.
V.k.a.
Woordmeldingen:
Fractie PvdA geeft naar aanleiding van agendapunt 8.4.9 (Convenant vroegsignalering
schulden) complimenten voor het besluit. Dit is een mooie stap in het voorkomen van
schulden.
Fractie SP verzoekt om dit voorstel te agenderen voor een voorbereidende
vergadering. De fractie wil graag de mogelijkheid krijgen om hier vragen over te stellen.
Fractie VVD merkt ten aanzien van agendapunt 8.4.7 (afdoening motie Ellecomsedijk)
op dat in haar beleving
vragen over gesteld. Reden dat het in hun beleving nog niet is uitgevoerd. Wachten de
antwoorden af.

9

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

