Besluitenlijst raadsvergadering 27 februari 2018
1 Opening
De voorzitter opent de vergadering
2 Rondvraag
Voor de rondvraag zijn een viertal vragen gesteld en beantwoord:
fractie SP: Kwijtschelding lokale belastingen
fractie GroenLinks: Tegenprestatie activiteiten in het Duynhuis
fractie PvdA: sociale huurwoningen
fractie CDA: Muziektent Ellecom
3 Vaststelling van de agenda
Op verzoek van fractie D66 komt agendapunt 6 (Statutenwijziging Stichting
Scholengroep Veluwezoom) te vervallen. Dit voorstel zal opnieuw worden geagendeerd
voor de informatieavond van 13 maart 2018.
Er worden 4 moties, vreemd aan de orde van de dag, aangekondigd, te weten:
‘Fietspad HAN - Larenstein – de volgordelijkheid der dingen’
‘En nu aan de slag met de GelrePas voor gezinnen met een lager middeninkomen’.
‘Schooljeugd veilig op het fietspad 2.0’
‘Rheden draagt bij aan landelijk onderzoek participatiewet experiment gemeente
Apeldoorn’
De behandeling van deze moties wordt geagendeerd als agendapunt 4A.
De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld.

Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
4 Evaluatie Participatiewerkwijze
Voorstel om in te stemmen met de aanbevelingen uit het rapport en de
aangepaste werkwijze benutten als uitgangspunt voor het definitieve
participatiebeleid in 2018
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
4A Moties, vreemd aan de orde van de dag
De motie ‘Fietspad HAN - Larenstein – de volgordelijkheid der dingen’, ingediend door de
fracties D66, SP, VVD, PvdA en GPR/B, wordt met algemene stemmen aangenomen.
De motie ‘En nu aan de slag met de GelrePas voor gezinnen met een lager
middeninkomen’, ingediend door de fracties CDA, D66, PvdA, SP en CU, wordt met
algemene stemmen aangenomen.
De motie ‘Schooljeugd veilig op het fietspad 2.0’, ingediend door fractie PvdA, wordt met
algemene stemmen aangenomen.
De motie ‘Rheden draagt bij aan landelijk onderzoek participatiewet experiment
gemeente Apeldoorn’, ingediend door fractie GL, wordt na discussie ingetrokken.

Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
5 Verzoek suppletie-uitkering conventionele explosieven 2017
Voorstel om:
- de kosten van het opsporen en ruimen van explosieven voor 7 projecten in
de gemeente vast te stellen;
-

in te stemmen met het voorleggen van een suppletieverzoek uit het
gemeentefonds aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) betreffende het opsporen en ruimen van
explosieven
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
6 VERVALLEN
7
1 Vaststellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
Conform voorstel
2 Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van
19 december 2017, 20 december 2017 en 30 januari 2018.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld
3 LTA inclusief lijst van toezeggingen
V.k.a.
4 Vaststellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
Naar aanleiding van het verzoek van fractie GPR/B, mede namens de fracties D66 en
VVD, wordt besloten agendapunt 7.4.6 (Evaluatie Adviesraad Sociaal Domein) te
agenderen voor de informatieavond van 13 maart 2018 en daarbij tevens de
raadsleden van de gemeente Rozendaal uit te nodigen, zodat gezamenlijk met het
college de evaluatie kan worden besproken.
Op verzoek van fractie PvdA, mede namens fractie D66, wordt agendapunt 7.4.6
(reactie college op motie Payrolling), geagendeerd voor de informatieavond van 13
maart 2018.
Fractie D66 merkt t.a.v. agendapunt 7.4.4 (statiegeldalliantie) op dat zij benieuwd
zijn naar de resultaten van het gesprek tussen het college en de provincie Gelderland
over het ophalen van de gerecyclede materialen.

8 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

