
 

 

Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 

Datum 14-07-2020 

Tijd 10:15 - 13:00 

Locatie Kamer 101 

Voorzitter Burgemeester Carol van Eert 

Secretaris Nadja Renkema 

Aanwezig Wethouders Gea Hofstede, Dorus Klomberg en Ronald Haverkamp 

Afwezig Wethouder Marc Budel 

   

1 

 

 Ontwerpnotulen van de vergadering van burgemeester en wethouders 

van dinsdag 7 juli 2020 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

2 

 

 Kaart van de gemeente Wageningen voor een bijdrage aan het mogelijk 

maken van een film ‘Wageningen toont lef’ i.v.m. het afscheid van 

wethouder Lara de Brito op dinsdag 14 juli 2020 

 

Besluit 

V.k.a. In verband met vakantie zal er geen afgevaardigde zijn. 

 

3 

 

 Woonvisie 2020-2026 

Aan de raad voor te stellen om de Woonvisie Rheden 2020-2026 vast te 

stellen. 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

4 

 

 Zutphensestraatweg nr. 20 en nr. 40 Dieren (stoppen procedure en 

infomeren indieners zienswijzen) 

1 Instemmen met beëindigen van de twee lopende planologische 

procedures Zutphensestraatweg nummer 20 en nummer 40 te Dieren; 

2 instemmen met het opstellen één nieuw bestemmingsplan waarin 

voor beide locaties een planologische regeling is opgenomen; 

3 instemmen met bijgaande brieven aan indieners zienswijzen met 

toelichting stoppen procedures en vervolgproces. 

 

Besluit 

Conform besloten 
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5 

 

 Budgethoudersregeling 

Instemmen met de 'Budgethoudersregeling 2020 gemeente Rheden’ 

waarmee de ‘budget en budgethoudersregeling 2015’ komt te vervallen. 

 

Besluit 

Conform vastgesteld met dien verstande dat er een overgangsperiode is 

voorzien om vanuit de huidige situatie toe te werken naar programma-

verantwoording. Uiterlijk 1 januari 2021 zal de budgethoudersregeling 

volledig van kracht zijn. 

 

6 

 

 Veilig Thuis - Jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021 

De gemeenteraad van de gemeente Rheden heeft kennis genomen van en 

geeft een positieve zienswijze op: 

 de inhoud van het jaarverslag en de jaarrekening 2019; 

 de ontwerpbegroting van 2021. 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

7 

 

 Zutphensestraatweg nr. 20 en nr. 40 Dieren (opzet nieuw 

bestemmingsplan) 

1 Instemmen met de inhoudelijke opzet van het nieuwe 

bestemmingsplan. 

2 Reeds eerder getekende intentieovereenkomsten Zutphensestraat- 

weg 20 en 40 te Dieren van overeenkomstige toepassing te verklaren. 

3 Instemmen met bijgaande brief aan initiatiefnemer inzake opstellen 

bestemmingsplan voor locaties Zutphensestraatweg 20 en 40 Dieren. 

 

Besluit 

Conform besloten 
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8 

 

 Toekomstbestendig wonen regeling 

Aan de raad voor te stellen om: 

1 De Verordening Blijverslening gemeente Rheden 2017, De Verordening 

Duurzaamheidslening woningen gemeente Rheden 2019 en 

Verordening Stimuleringsregeling NOM Woningen gemeente Rheden 

2019 in te trekken. 

2 De Verordening Toekomstbestendig wonen lening, gemeente Rheden 

vast te stellen. 

3 De reeds beschikbare budgetten vanuit de Verordening Blijverslening 

gemeente Rheden 2017, de Verordening Duurzaamheidslening 

woningen gemeente Rheden 2019 en de Verordening 

Stimuleringsregeling NOM Woningen gemeente Rheden 2019 op advies 

van de Rekenkamercommissie, met het oog op een betere balans 

tussen eigen vermogen en vreemd vermogen te halveren naar 

€ 900.000,00. 

4 Deze beschikbare € 900.000,00 door de provincie te laten verdubbelen 

naar de oorspronkelijke € 1.800.000,00, waarmee de leenruimte gelijk 

blijft. 

 

Besluit 

Conform besloten 

 

9  Vaststellen bestemmingsplan Rheden 2016, locatie Rhedense Pioniers 

Brinkweg 

Aan de raad voor te stellen om: 

conform bijgevoegd ontwerpraadsbesluit ongewijzigd vast te stellen van 

het bestemmingsplan Rheden 2016, locatie Rhedense Pioniers Brinkweg; 

- conform bijgevoegd raadsbesluit geen exploitatieplan vast te stellen; 

- de welstandsnota voor onderhavig perceel te wijzigen, waarbij de 

gemeentelijke welstandscriteria behorende bij G1 Parken, Groene 

gebieden en Sportcomplexen op de locatie voor de Rhedense Pioniers 

van toepassing worden. 

 

Besluit 

Conform besloten 
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10 

 

 Besluit op bezwaar planschade 

Uw college wordt voorgesteld om met, in acht neming van het advies van 

de Commissie bezwaarschriften van 18 december 2019, als volgt te 

besluiten op het door Rudius Vastgoed B.V. ingediende bezwaarschrift 

tegen toewijzing van aanvraag tegemoetkoming planschade 

bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Zuid, locatie Broekstraat 9 

Velp, op 7 mei 2019, dat: 

- het bezwaarschrift ontvankelijk en deels gegrond te verklaren; en 

- het besluit van 7 mei 2019 te herroepen; en 

- het verzoek van 12 juli 2018 om tegemoetkoming in planschade voor 

zover het gaat om de geleden vermogensschade als bedoeld in 

artikel 6.1, lid 1 van de Wro toe te wijzen op grond van de 

overwegingen zoals die zijn neergelegd in het nader advies van SAOZ 

van 14 januari 2020, maar met in achtneming van de uitspraak van de 

raad van State van 26 februari 2020 welke mogelijk van invloed kan 

zijn op de door SAOZ vastgestelde vermogensschade, door vergoeding 

(compensatie) in natura; en 

- over gaan tot een vergoeding deskundigen kosten aanvraagfase: 

conform het advies van de commissie van 18 december 2019 en 

daarmee in afwijking van het advies van SAOZ stellen wij de 

deskundigenvergoeding hierbij vast op € 1.250,00; 

- over te gaan tot een proceskostenvergoeding op grond van het Besluit 

proceskosten bestuursrecht, berekend op basis van 2 punten en een 

wegingsfactor van 1,5, van een bedrag van € 1.575,00; 

- het ingediende aanvullende verzoek om vergoeding van 

inkomensschade af te wijzen. 

Het ontvangen recht van € 300,00 na onherroepelijk worden van dit 

besluit aan reclamant terug te betalen. 

Voor de volledige inhoud en motivering wordt verwezen naar bijgaande 

brief met daarin het conceptbesluit. 

 

Besluit 

Conform besloten 
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11 

 

 Vaststelling Bestemmingsplan Velp-Midden, herziening Hoofd- 

straat 73-75 

Aan de raad voor te stellen om: 

- Conform bijgevoegd raadsbesluit ongewijzigd vaststellen van het 

bestemmingsplan Velp Midden, herziening locatie Hoofdstraat 73-75; 

- conform bijgevoegd raadsbesluit geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

Besluit 

Conform besloten 

 

12  Overzicht uitgecirculeerde b&w-stukken: 

 

12.a 

 

 Verlengen inkoop salarissysteem Beaufort 

Instemmen, om door middel van een enkelvoudig onderhandse 

aanbesteding voor de periode 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 een 

nieuwe overeenkomst met Raet voor het leveren van het salarissysteem 

Beaufort aan te gaan. 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

12.b 

 

 Aanvraag subsidie 2020 St. Verkeersregelaars Rheden 

Instemmen met een eenmalige subsidie van € 2.000,00 voor 2020 aan de 

Stichting Verkeersregelaars Rheden. 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

12.c 

 

 Corona en huur sportaccommodaties door onderwijs 

Aan schoolbesturen van het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar 

beroeps onderwijs (mbo) de (reeds betaalde) huur voor de periode 

16 maart t/m 10 juli 2020 niet restitueren. 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 
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12.d 

 

 Jaarrekening 2019 Scholengroep Veluwezoom 

De raad kennis te laten nemen van het Bestuursverslag (jaarverslag) 

behorende bij financieel jaarverslag 2019. 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

12.e 

 

 Wijzigen nadere regels peuteropvang en VVE 2018 

Vaststellen van de Nadere regels tot wijziging van de Nadere regels 

peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Rheden 2018. 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

12.f 

 

 Raadsinformatiebrief minima- en schulddienstverleningsbeleid 

Raadsinformatiebrief met bijbehorende bijlagen aanbieden aan 

gemeenteraad voor behandeling in de oriënterende raadsvergadering van 

22 september 2020. 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

12.g 

 

 Stichting Projectactie Rheden 

Instemmen met het beëindigen van de subsidieverlening aan Stichting 

Projectactie Rheden. 

 

Besluit 

Conform besloten 

 

 


