
 

 

Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 

Datum 17-11-2020 

Tijd 9:00 - 15:00 

Locatie Kamer 101 

Voorzitter Burgemeester Carol van Eert 

Secretaris Nadja Renkema 

Aanwezig Wethouders Gea Hofstede, Marc Budel, Dorus Klomberg en  

Ronald Haverkamp 

 

   

1 

 

 Ontwerpnotulen van de vergadering van burgemeester en wethouders 

van dinsdag 10 november 2020 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

2 

 

 Uitnodiging van VNG voor twee bijeenkomsten: VNG Bestuurdersdag op 

vrijdag 27 november 2020 (herinnering) online van 13:00 uur - 15:40 uur 

en vooraankondiging: BALV op vrijdagmorgen 12 februari 2021 online 

 

Besluit 

Voor kennisgeving aangenomen 

 

3 

 

 Deelname aan submodule hulp bij het huishouden MGR 

1 Instemmen met het deelnemen aan de submodule hulp bij het 

huishouden behorende bij de samenwerkingsmodule Inkoop en het 

daarbij behorende product Huishoudelijke ondersteuning. 

2 Instemmen met het versturen van bijgaande brief aan het bestuur van 

de MGR. 

 

Besluit 

Conform besloten 
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 Nadere regels Kwaliteitsregeling Voor- en Vroegschoolse Educatie 

1 De Nadere regels Kwaliteitsregeling Voor- en Vroegschoolse Educatie 

vast te stellen; 

2 in te stemmen met het voorstel de gereserveerde middelen voor de 

kwaliteitsimpuls van 2020 mee te nemen in het budgetplafond van de 

kwaliteitsregeling 2021 - 2022. 

 

Besluit 

Conform besloten 

 

5 

 

 Nadere regels peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Rheden 

2018 

Vaststellen van de Nadere regels tot wijziging van de Nadere regels 

peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Rheden 2018. 

 

Besluit 

Conform besloten 

 

6 

 

 Voorstel verlengen deelname pilot programma Nu niet zwanger 

1 Akkoord te gaan met verlengen van de pilot ‘Nu Niet Zwanger’ in de 

regio Arnhem voor 2021; 

2 het college van de gemeente Westervoort te machtigen om namens de 

gemeente Rheden opdracht te verlenen aan Stichting Proscoop voor het 

uitvoeren van het programma ‘Nu Niet Zwanger’; 

3 akkoord gaan met het ter beschikking stellen van het budget 

(€ 17.882,00); 

4 bij vaststelling van de Begroting 2022 een besluit te nemen over 

deelname in 2022. 

 

Besluit 

Conform besloten 
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 Overzicht uitgecirculeerde b&w-stukken: 

 

7.a 

 

 Tussenevaluatie algemene voorziening hulp bij het huishouden 

Het college wordt voorgesteld om: 

1 Kennis te nemen van de tussenevaluatie. 

2 Te besluiten om de pilot voort te zetten tot minimaal de eindperiode 

1 maart 2021. 

3 In januari 2021 op basis van een eindevaluatie een eindadvies op te 

(laten) stellen ten behoeve van de pilot ter bespreking in de 

gemeenteraadsvergadering van februari 2021. 

4 Kennis te nemen van het feit dat in de maand november een aanvullend 

Cliënt Ervaringsonderzoek wordt uitgevoerd bij alle cliënten van de 

Algemene Voorziening Hulp bij het Huishouden. 

5 De uitkomsten van het Cliënt Ervaringsonderzoek meenemen bij de 

eindevaluatie in januari 2021. 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

7.b 

 

 Herziening bestemmingsplannen Velp-Midden en Velp 2016, 

Woongebieden-Noord, locatie Parkstraat 3 en 5 Velp 

1 Instemmen met het meewerken aan het vervaardigen van een 

bestemmingsplan voor de locatie Parkstraat 3 en 5 te Velp; 

2 instemmen met bijgevoegde concept planschadeverhaalsovereenkomst 

en intentieovereenkomst en de bijlagen. 

 

Besluit 

Conform besloten 

 

7.c 

 

 Principeverzoek Kastanjelaan 15 Velp 

In principe instemmen met het verzoek voor de bouw van 7 apparte-

menten op de locatie Kastanjelaan 15 te Velp en initiatiefnemer conform 

bijgevoegde brief informeren. 

 

Besluit 

Conform besloten 
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 Toeristisch Overstappunt (TOP) Rheden (Gebiedsentree Rivierklimaatpark 

IJsselpoort) 

De locatie gelegen tussen de Laak, de Oranjeweg en de Laakweg aan te 

wijzen als locatie voor de realisatie van het Toeristisch Overstappunt 

Rheden. 

 

Besluit 

Conform besloten 

 

 


