
 

 

Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 

Datum 07-07-2020 

Tijd 9:00 - 12:00 

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 30 juni 2020 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

2 

 

 Er zijn geen uitnodigingen ontvangen 

 

3 

 

 Intergemeentelijke structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort 

1 Besluiten om conform het ontwerpbesluit aan de raad voor te stellen: 

a vaststellen de Nota Zienswijzen Rivierklimaatpark IJsselpoort; 

b gewijzigd vaststellen van de intergemeentelijke structuurvisie 

Rivierklimaatpark IJsselpoort en bijbehorend hoofdrapport en 

achtergrondrapport milieueffectrapportage; 

c  een jaarlijks bedrag van € 13.000,00 aan uitvoeringskosten ten 

laste te leggen van de Begroting 2022 en verder. 

2 Besluiten om op basis van de Notitie Voorkeursalternatief een 

samenwerkingsovereenkomst te sluiten voor de planuitwerkings- en 

realisatiefase en hiervoor de portefeuillehouder Gebiedsontwikkeling te 

mandateren. 

 

Besluit 

Conform besloten 
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4 

 

 Tarieven Biljoenbad 

Instemmen met de tarieven voor verenigingen, maatschappelijke (niet 

commerciële) organisaties, commerciële organisaties en individuele 

gebruikers, zoals opgenomen en toegelicht in bijlage 1 en 2 van dit 

voorstel. 

 

Besluit 

Conform besloten 

 

5 

 

 RES - voorlopig concept bod (juni 2020) 

1 Kennisnemen van het voorlopig concept bod RES (juni 2020); 

2 Instemmen met de concept reactiememo (22 juni 2020); 

3 Het voorlopig concept bod en de concept reactiememo doorleiden naar 

de raad voor het meegeven van eventuele wensen en bedenkingen aan 

uw college in de raadsvergadering van 8 september 2020. 

 

Besluit 

Conform besloten 

 

6 

 

 Liquidatieplan GR Presikhaaf Bedrijven 

Aan de raad voor te stellen om: 

 in te stemmen met de opheffing van de Regeling Werkvoorziening 

Midden Gelderland per 31 december 2020, of zoveel eerder indien 

mogelijk; 

 een positieve zienswijze te geven op het bij dit voorstel gevoegd 

conceptliquidatieplan en de daarin opgenomen financiële verdeelsleutel 

en verrekening van de voorlopige eindafrekening. 

 

Besluit 

Conform besloten 
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7 

 

 Overzicht uitgecirculeerde b&w-stukken: 

 

7.a 

 

 Zienswijze fusie Habion en Onze Woning 

Instemmen met de positieve zienswijze op de voorgenomen fusie van 

Stichting Habion en Bouwvereniging Onze Woning. 

 

Besluit 

Conform besloten 

 

7.b 

 

 Aansluiting Recycleplein Doesburg - Dienstverleningsovereenkomst 

Instemmen met het ondertekenen van de Dienstverleningsovereenkomst 

voor het gebruik van het recycleplein van de gemeente Doesburg door 

inwoners van de gemeente Rheden. 

 

Besluit 

Conform besloten 

 

7.c 

 

 Regionale ambitieverklaring circulaire GWW 

1 Instemmen met de ondertekening van de regionale ambitieverklaring 

voor een circulaire Grond- Weg- en Waterbouw (GWW). 

2 De wethouder duurzaamheid namens B&W mandateren voor de 

ondertekening van de ambitieverklaring. 

 

Besluit 

Conform besloten 

 

7.d 

 

 Gunning bestek VP 03-2018 ‘Revitalisering bedrijventerrein De Beemd 

Noord in Velp’ 

Het werk te gunnen aan de firma KWS Infra bv uit Zwolle voor een bedrag 

groot € 572.000,00 (excl. BTW) 

 

Besluit 

Conform besloten 
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7.e 

 

 Omgevingsvergunning Willem Barentszstraat 55 Rheden 

Over gaan tot verlening van de omgevingsvergunning voor de activiteit 

‘bouwen’ in verband met het realiseren van gevelbekleding aan de 

kopgevel van een woning aan de Willem Barentszstraat 55 te Rheden. 

Dit is in afwijking van het gegeven advies van de Welstandscommissie. 

 

Besluit 

Conform besloten 

 

7.f 

 

 Aanwijzing sluis Dieren als gemeentelijk monument 

1 De sluis in Dieren conform bijgaande beschrijving aanwijzen als 

gemeentelijk monument. 

2 Akkoord gaan met nader onderzoek naar met het sluiscomplex 

verbonden elementen. 

 

Besluit 

Conform besloten 

 

 


