
 

 

Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 

Datum 08-09-2020 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie B&W kamer 

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 1 september 2020 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

2 

 

 Er zijn geen uitnodigingen ontvangen 

 

3 

 

 Adviesraad cliënten- en inwonersparticipatie 

1 Instemmen om de volgende kandidaten te benoemen tot lid van de 

Adviesraad cliënten- en inwonersparticipatie voor de gemeenten 

Rheden en Rozendaal: 

a De heer Jos Cremers (voorzitter). 

b De heer Hans de Beer (penningmeester). 

c Mevrouw Wieke Kluft. 

d Mevrouw Angela Vos. 

e Mevrouw Sonja Kapel-Pauli. 

f De heer Frits van Aggelen. 

g De heer Anne Bruger. 

h  De heer Noud Linders. 

2 Het college van de gemeente Rozendaal verzoeken de kandidaat de 

heer Jos Stienen (secretaris) als lid van de Adviesraad cliënten- en 

inwonersparticipatie voor de gemeenten Rheden en Rozendaal te 

benoemen. 

3 De kandidaten per brief informeren over hun benoeming. 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 
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 Stichting Werkplaats Rheden ontwikkelen tot tussenvoorziening op de 

locatie Brinkweg 1 te Rheden 

1 Besluiten de gemeentelijke locatie Brinkweg 1 te Rheden beschikbaar te 

stellen aan de Stichting Werkplaats voor de vestiging van een door deze 

stichting beoogde werkplaats ter uitvoering van maatschappelijke 

doeleinden; 

2 de bereidheid uitspreken om een bestemmingsplanprocedure op te 

starten om te komen tot een passende bestemming; 

3 nu reeds besluiten om op basis van een daartoe strekkende subsidie-

aanvraag de activiteiten van de Stichting Werkplaats gedurende drie 

jaren te subsidiëren voor een bedrag van maximaal € 30.000,00 per 

jaar, totaal € 90.000,00, onder de opschortende voorwaarde dat: 

- ten behoeve van de beoogde werkplaats de benodigde bestemming is 

gerealiseerd, almede dat 

- ten behoeve van de beoogde werkplaats de benodigde 

omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden; en 

- het gebruik van de percelen en opstallen overeengekomen is met de 

gemeente Rheden. 

 

Besluit 

Conform besloten 

 

5 

 

 Verordening BI-zone Centrum Velp 2021-2025 

Aan de raad voor te stellen om: 

1 de Verordening BI-zone Centrum Velp 2016-2020 per 31 december 

2020 in te trekken; 

2 de 'Verordening BI-zone Centrum Velp 2021-2025' onder 

opschortende voorwaarde vast te stellen, omdat de wet bepaalt dat 

tussen vaststelling van de verordening en vóór het van kracht worden 

van de verordening er een draagvlakmeting moet worden uitgevoerd. 

 

Besluit 

Conform besloten 
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 Overzicht uitgecirculeerde b&w-stukken: 

 

6.a 

 

 Uitvoeringsovereenkomst 2021-2025 BIZ Centrum Dieren 

Instemmen met: 

• Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Dieren 2021-2025" (bijlage 1). 

• Wethouder. R. Haverkamp machtigen om de uitvoeringsovereenkomst 

te ondertekenen (bijlage 2). 

 

Besluit 

 

Conform besloten 

 

6.b 

 

 Stallen Havikerwaard 49, De Steeg 

De raad voor te stellen een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af 

te geven, conform de uitgebreide afwijkingsprocedure Wabo, ten behoeve 

van de bouw van een stal en de uitbreiding van een werktuigenberging 

aan de Havikerwaard 49 te De Steeg. 

 

Besluit 

Conform besloten 

 

 


