Besluitenlijst Raadsvergadering 19 november 2017

1

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2

Rondvraag
Voor de rondvraag zijn 3 vragen ingediend en beantwoord:
Vraag
Vraag
Vraag
Vraag

3

CU: Collectieve zorgverzekering
SP: Rente gemeentelijke kredietbanken
GPR/B: Ontslag leden Adviesraad Sociaal domein (ASD)
VVD: Boerderijverplaatsing Borghkeppel

Vaststelling van de agenda
De door de fractie D66 ingediende motie vreemd aan de orde van de dag ‘Geen
kandidaat-raadsleden op het stembureau’ wordt geagendeerd als agendapunt 5A.
De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.

Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
4

Voorstel om:
- de uitvoering van de Theothorneregeling voor 2018 verlengen voor een
bedrag van € 18.000,00 voor de schouwburgzaal en € 6.000,00 voor
Filmhuis Dieren;
- een gedegen toekomstvisie voor de maatschappelijke activiteiten voor
schouwburgzaal op te stellen en daarbij te betrekken de overige
maatschappelijke activiteiten in Theothorne
Het door de fracties PvdA, VVD en GPR/B ingediende amendement ‘Geef de
cultuursector helderheid’ wordt met algemene stemmen aangenomen.
Het geamendeerde voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Stemverklaring:
fractie CDA: de fractie is blij dat met het amendement een stuk duidelijkheid is
gekomen en blijft aandacht vragen voor deze specifieke situatie in het belang van
iedereen die dit theater bezoekt en verenigingen die gebruik maken van deze
voorziening.

5

Voorstel om:
- de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie 'Evaluatie
Armoede- en Minimabeleid gemeente Rheden' overnemen en het college
verzoeken om deze -waar mogelijk- voor 1 juli 2018 te implementeren;
- waar implementatie niet mogelijk is het college verzoeken om de raad voor
1 juli 2018 te informeren over hoe uitvoering kan worden gegeven aan de
aanbevelingen uit het onderzoeksrapport
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
TOEZEGGING:
Wethouder Haverkamp zeg toe om de vraag van de fractie CDA inzake de rol van de
bewindvoerders schriftelijk te beantwoorden.

5A

Motie Vreemd aan de orde van de dag ‘Geen kandidaat-raadsleden op het
stembureau’
De motie wordt na discussie ingetrokken.

Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
6

Voorstel om:
- in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 1,2 miljoen uit de
risicoreserve ter dekking van frictiekosten die ontstaan bij de overdracht
van bedrijfsactiviteiten van Presikhaaf Bedrijven aan Scalabor;
- in te stemmen met het verwerken van de structurele financiële
consequenties van dit besluit in de meerjarenbegroting en deze aan de raad
voor te leggen;
- het college van burgemeester en wethouders op de dragen om de
beschreven zienswijze van de gemeenteraad op het voorgenomen besluit
tot overdracht van bedrijfsactiviteiten van het Algemeen Bestuur van
Presikhaaf Bedrijven aan Scalabor, over te brengen
Er wordt conform besloten.
Stemverklaringen:
fractie SP: de fractie vraagt extra aandacht voor een blijvende, goede en degelijke
begeleiding van alle medewerkers en ziet de verdere ontwikkelingen met
belangstelling tegemoet
fractie CDA: de fractie stelt dat er grote zorgen waren over de financiële
ontwikkelingen. In alle discussies stond gelukkig de zorg voor de medewerkers
voorop, maar als raad heb je ook een verantwoordelijkheid voor het financiële wel en
wee van de gemeente. De fractie heeft er vertouwen in dat het dossier ten goede zal
keren, voor medewerkers met nieuwe zekerheden en voor de gemeente met
duidelijke afspraken met Scalabor.
fractie PvdA: de fractie is blij dat er in dit leerbedrijf meer aandacht zal zijn voor
ontwikkeling van de mensen en het benutten van hun talenten. Met bestuurders en
politiek op gezonde afstand zal Scalabor zich als sociaal bedrijf moeten gaan
waarmaken. De fractie heeft er vertrouwen in, gezien de prestatieafspraken die er in
het toewijzingsbesluit staan. Zij staat volledig achter de zienswijze en wenst de
medewerkers een soepele overgang toe en Scalabor succes met de verdere
ontwikkeling.

7

Voorstel om de bevoegdheid om:
- de bodemkwaliteitkaart binnen het eigen grondgebied te actualiseren op
basis van feitelijk geconstateerde nieuwe waarden;
- op basis van de geactualiseerde bodemkwaliteitkaart, de Nota
bodembeheer te actualiseren, waarbij de nieuwe waarden worden
opgenomen;
- de functieklassenkaart aan te passen overeenkomstig een vastgesteld
bestemmingsplan;
- bodemkwaliteitskaarten en nota’s bodembeheer van anderen te
accepteren;
te delegeren aan het college
Er wordt conform besloten.

8

Voorstel om:
- voornemens te zijn een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor
het afwijken van het bestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Havikerwaard
Zuid’ ten behoeven van het realiseren van een drijvend zonnepanelenpark

in de Havikerwaard Zuid;
- indien geen zienswijze wordt ingebracht tegen dit voornemen,
burgemeester en wethouders te mandateren om te besluiten over afgifte
van de verklaring van geen bedenkingen
Er wordt conform besloten.
De heer Uijthof en mevrouw Bosschart zijn niet aanwezig geweest bij de stemming over
dit voorstel.
9

Voorstel in te stemmen met het voorliggende Regionaal Programma
Werklocaties
Er wordt conform besloten.

10

Voorstel om in te stemmen met de verklaring van het college van
burgemeester en wethouders dat zij maatregelen, als bedoeld in de notitie
Vangnetregeling 2017, hebben genomen om tot een tekortreductie te komen
als onderdeel van de aanvraag Vangnetregeling 2017
Er wordt conform besloten.

11

Voorstel om vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van
onroerendezaakbelastingen 2018 (Verordening onroerendezaakbelastingen
Rheden 2018)
Er wordt conform besloten.

12

Voorstel om vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering
van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2018 (Verordening
afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Rheden 2018)
Er wordt conform besloten.
Stemverklaring:
fractie D66: de fractie is blij dat de motie in de raad van 7 november 2017 heeft geleid
tot aanpassing van de regeling en stemt voor het voorstel

13

Voorstel om vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening
op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en
bedrijfsruimten 2018.
Er wordt conform besloten.

14
1 Vaststellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
Conform voorstel
2 Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van
7 november 2017 en 28 november 2017
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
V.k.a.
Stemverklaringen:
fractie D66 deelt t.a.v. agendapunt 14.4.1 (Organisatieontwikkeling van beter naar
best)mee dat zij blij is met dit stuk en het positieve advies van de OR. Zij verwacht wel
dat het college van burgemeester en wethouders de aanbevelingen van de OR ter harte
neemt.
Fractie D66 deelt t.a.v. agendapunt 14.4.17 (motie schooljeugd) mee dat zij hierover

aanvullende vragen heeft gesteld.
Fractie VVD deelt t.a.v. agendapunt 14.4.7 (uitwerking van de motie communicatie met
senioren via regiobode) mee dat zij blij is met de uitwerking en onderschrijft nog eens
dat communicatie naar senioren op papier heel belangrijk is.
15

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

