
 

Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 

Datum 14-12-2021 

Tijd 9:00 - 15:00 

Locatie Digitaal via Microsoft Teams 

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 7 december 2021 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

2 

 

 Er zijn geen uitnodigingen ontvangen 

 

3 

 

 Plan van aanpak gemeentelijke NPO middelen Rheden en Rozendaal 

Vaststellen van het Plan van aanpak inzet besteding gemeentelijke NPO 

middelen gemeenten Rheden en Rozendaal. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

4 

 

 Regeling uitvoering Wsw door Scalabor B.V. 2023-2025 

1 De aangepaste Regeling uitvoering Wsw door Scalabor B.V. 2023-2025 

vast te stellen om er zo voor te zorgen dat wij het uitvoerend 

werkgeverschap voor onze Rhedense SW’ers bij Scalabor continueren. 

2 De financiële consequenties van de regeling mee te nemen binnen de 

mogelijkheden van de huidige begroting en in de voorbereiding van de 

begroting 2023. 

3 Via de P&C-cyclus de raad voor te stellen om de derde tranche 

aanvullende corona-compensatiegelden die elke gemeente in 2021 van 

het Rijk ontvangt voor omzetderving van SW- en 

arbeidsontwikkelbedrijven, binnen de eigen begroting te reserveren als 

dekking voor de SW-kosten voor de jaren 2023-2025. 
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4 De raad over bovenstaande te informeren met bijgevoegde brief. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

5 

 

 Overzicht uitgecirculeerde b&w-stukken: 

 

5.a 

 

 Prestatieafspraken Vivare HVR gemeente Rheden 2022 

Instemmen met het aangaan van de prestatieafspraken 2022 tussen de 

Stichting Vivare, de HuurdersVereniging Rheden (HVR) en de gemeente 

Rheden. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

5.b 

 

 Prestatieafspraken Veluwonen Samen Eén gemeente Rheden 2022 

Instemmen met het aangaan van de prestatieafspraken 2022-2023 

tussen Veluwonen, Samen Eén en de gemeente Rheden. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

5.c 

 

 Verlenging Van Vugt Vastgoedadvies 

In te stemmen met een enkelvoudige onderhandse procedure voor het 

verlenen van een nieuwe opdracht aan Van Vugt Vastgoedadvies en 

daarmee met gebruikmaking van de hardheidsclausule uit artikel 3.6 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid af te wijken van de aanbestedingsregels 

voor externe inhuur. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

5.d 

 

 Regionale Adaptatie Strategie Veluwezoom 

1 Vaststellen Regionale klimaatadaptatiestrategie (RAS); 

2 Uitvoeringsagenda 2021-2022 (UA) ter kennisname. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 
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5.e 

 

 Toerisme VAN subsidieverzoek 2022 

Besluit: 

Instemmen met het verzoek om subsidie voor 2022 beschikbaar te 

stellen voor € 0,67 cent per inwoner voor het deel marketing & promotie 

en € 0,72 per inwoner voor de informatievoorziening en gastheerschap. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

5.f 

 

 Verlenging Hofstad advies en organisatie 

In te stemmen met een enkelvoudige onderhandse procedure voor het 

verlenen van een nieuwe opdracht aan Hofstad Advies & Organisatie en 

daarmee met gebruikmaking van de hardheidsclausule uit artikel 3.6 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid af te wijken van de aanbestedingsregels 

voor externe inhuur. 

 

Besluit: 

Conform besloten 

 

5.g 

 

 Verlenging Paf Interim en advies 

In te stemmen met een enkelvoudige onderhandse procedure voor het 

verlenen van een nieuwe opdracht aan Paf Interim & Advies en daarmee 

met gebruikmaking van de hardheidsclausule uit artikel 3.6 Inkoop- en 

aanbestedingsbeleid af te wijken van de aanbestedingsregels voor 

externe inhuur. 

 

Besluit: 

Conform besloten 

 

5.h 

 

 Nadere regel 'Tegemoetkoming in de meerkosten voor afval gerelateerd 

aan een medische aandoening' 

1 In de huidige Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en 

jeugdhulp 2019 het huidige hoofdstuk 7 'Overgangs- en 

Slotbepalingen' met bijbehorende artikel 10 lid 1 t/m 3 te 

vernummeren naar hoofdstuk 8 'Overgangs- en slotbepalingen' met 

bijbehorende artikel 11 lid 1 t/m 3 (zie artikel II ontwerpcollege-

besluit); 

2 aan de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 

2019 een nieuw hoofdstuk 7 'Financiële tegemoetkoming meerkosten' 

toe te voegen (zie artikel II ontwerpcollegebesluit); en 
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3 een nieuw artikel 10 'Tegemoetkoming in de meerkosten voor afval 

gerelateerd aan een medische aandoening' toe te voegen aan de 

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2019 (zie 

artikel II ontwerpcollegebesluit); 

4 deze aanpassingen in de Nadere regels maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdhulp 2019 in werking te laten treden per 

1 januari 2022 (zie artikel III ontwerpcollegebesluit). 

 

Besluit: 

Conform besloten 

 

5.i 

 

 Uitvoering Wet verplichte GGZ 2022 en 2023 

Het college wordt voorgesteld in te stemmen: 

1 Om de volgende taken op grond van de Wvggz door de VGGM voor de 

duur van twee jaar uit te laten voeren, volgens offerte zoals door VGGM 

ingediend: 

a het in behandeling nemen van een melding; 

b het beoordelen of de melding voldoet aan de criteria van de Wvggz; 

c het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de noodzaak tot 

geestelijke gezondheidszorg; 

d het horen van degene aan wie een crisismaatregel wordt opgelegd; 

e het organiseren van periodieke regionale overleggen. 

2 Dat de lokale Ambtenaar Openbare Veiligheid (AOV) piket ook een 

adviserende rol krijgt aan de (loco)burgemeester van gemeente 

Rozendaal bij het opleggen van een crisismaatregel; 

3 De lokale taken ook uit te voeren voor de gemeente Rozendaal. 

 

Besluit: 

Conform besloten 

 

5.j 

 

 Uitspraak Hoge raad 1-op-1 uitgifte grond 

1 Kennisnemen van gerechtelijke uitspraak Hoge Raad d.d. 26 november 

2021; 

2 pas op de plaats maken t.a.v. lopende samenwerking/onderhandeling 

m.b.t. één-op-één gronduitgifte. 

 

Besluit: 

V.k.a. 

 

 


