
 

 

Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 

Datum 24-11-2020 

Tijd 9:00 - 15:00 

Locatie Biljoenbad te Velp 

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 17 november 2020 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

2 

 

 Er zijn geen uitnodigingen ontvangen 

 

3 

 

 Ericaplein Dieren 

Gezien de financiele situatie van de gemeente het investeren in het 

Ericaplein als laatste fase van het Aanvalsplan Calluna uit 2016 voor een 

jaar uit te stellen en te heroverwegen in oktober 2021. 

Ondernemersvereniging en marktvereniging door middel van bijgevoegde 

brief op de hoogte stellen. 

 

Besluit 

Aldus besloten 

 

4 

 

 Subsidieaanvraag opstart schouwburgzaal Theothorne 

1 Instemmen met de subsidieaanvraag t.b.v. investeringen in 

schouwburgzaal Theothorne. 

2 Subsidieaanvrager na besluitvorming informeren via een 

subsidiebeschikking met de voorwaarde dat de openstelling minimaal 

tot en met 2022 wordt toegezegd. 

 

Besluit 

Conform besloten 
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 Subsidies armoedebestrijding 2021 

1 Instemmen met het verlenen van een subsidie voor het jaar 2021 van 

€ 197.100, verdeeld over de volgende partijen: 

Stichting Leergeld, voor een bedrag van: € 148.100,00; 

Stichting Urgente Noden, voor een bedrag van: € 18.000,00; 

Stichting STRAK, voor een bedrag van: € 3.500,00; 

Voedselbank Arnhem, voor een bedrag van: € 12.500,00; 

Jeugdfonds Sport en Cultuur, voor een bedrag van:  € 15.000,00: 

  € 197.100,00 

2 Ten aanzien van de samenwerking met het Jeugdfonds Sport en 

Cultuur, instemmen met het verlengen van de huidige samenwerking 

door middel van tekenen van de samenwerkingsovereenkomst voor het 

jaar 2021 (zie bijlage). 

3 De burgemeester verzoeken om deze samenwerkingsovereenkomst 

voor de gemeente Rheden en namens de gemeente Rozendaal te laten 

tekenen door de gemandateerde teamleider Beleid de heer A. Rutten, 

tekenen op grond van de machtiging van het college van Rozendaal 

(zie bijlage). 

 

Besluit 

Conform besloten 

 

6 

 

 Uitkering corona Rijksmiddelen vrijwillige jeugd- en jongerenorganisaties 

1 De door het Rijk beschikbaar gestelde coronacompensatie voor 

jeugdorganisaties door middel van subsidie uit te keren aan vrijwillige 

jeugd- en jongerenorganisaties Rheden; 

2 de Nadere regels subsidie jeugd- en jongerenorganisaties 2020 

vaststellen. 

 

Besluit 

Conform besloten 
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 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Rheden 

De verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 

Rheden (APV) vaststellen. 

 

Besluit 

Aldus besloten 

 

8 

 

 Overzicht uitgecirculeerde b&w-stukken: 

 

8.a 

 

 Draagvlakreglement BIZ Centrum Dieren 2021-2025 

Instemmen met het reglement draagvlakmeting BIZ Centrum Dieren 

2021-2025. 

 

Besluit 

Conform besloten 

 

8.b 

 

 Mandaatbesluit toekomstbestendig wonen regeling 

Het college wordt verzocht om in te stemmen met bijgevoegd 

mandaatbesluit. 

 

Besluit 

Conform besloten 

 

 


