
 

Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 

Datum 07-12-2021 

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 30 november 2021 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

2.a 

 

 Uitnodiging van VNG voor een digitale bijeenkomst over de ontwikkeling 

van de visie van de VNG op dinsdag 14 december van 17.00 uur - 

19.00 uur 

 

Besluit: 

Wethouder Klomberg zal de bijeenkomst bijwonen 

 

3 

 

 Integrale planning 2022 

1 Instemmen met de Integrale planning 2022 waarin zijn opgenomen de 

Planning & Control documenten voor het komende jaar 2022. 

2 De Integrale planning 2022 inclusief begeleidende memo ter 

afstemming voorleggen aan de financiële commissie van 16 december 

a.s. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

4 

 

 Startnotitie Woonwagenbeleid 

Aan de raad voor te stellen om in te stemmen met de startnotitie 

Woonwagenbeleid. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 
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5 

 

 Routekaart Circulaire Economie - Beleidskader 

Aan de raad voor te stellen om: 

1 in te stemmen met de Routekaart Circulaire Economie d.d. 25 oktober 

2021 en deze toe te voegen aan de economisch visie; 

2 in te stemmen met het reserveren van € 100.000,00 voor de uitvoering 

van projecten gerelateerd aan circulaire economie verdeeld over: 

o in 2022 € 50.000,00 uit de incidentele middelen van het 

klimaatbeleid 2019-2022; en 

o in 2023 € 50.000,00 via de Kadernota. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

6 

 

 Overzicht uitgecirculeerde b&w-stukken: 

 

6.a 

 

 Kapitaalversterking Alliander 

1 Kennis te nemen van het verzoek van Alliander N.V. tot versterking van 

de kapitaalstructuur door middel van het uitgeven van een reverse 

converteerbare hybride obligatielening. 

2 Kennis te nemen van het raadsbesluit van 9 november 2021 (21.53), 

waarin de raad uitspreekt geen wensen of bedenkingen te uiten en af te 

zien van een zienswijze op het voorgenomen besluit van het college. 

3 Te besluiten een obligatielening te verstrekken aan Alliander N.V. naar 

rato van het aandelenbezit, nl € 258.707,00. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

6.b 

 

 Schone Luchtakkoord 

Te besluiten tot het aangaan van het Schone Luchtakkoord 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 
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6.c 

 

 Nadere regels subsidie COVID-19 steun culturele sector 2021 

a Het door college van burgemeester en wethouders beschikbaar 

gestelde COVID-19 budget van de rijksoverheid te besteden aan 

maatregelen ter ondersteuning van de lokale cultuursector in de 

gemeente Rheden en hiervoor nadere regels te bepalen; In dit voorstel 

met bijbehorende nadere regels betreft het een bedrag van 

€ 92.000,00. 

b Vaststellen van de 'Nadere regels subsidie vanwege COVID voor de 

lokale cultuursector gemeente Rheden 2021' in bijlage 1. 

c Na vaststelling de nadere regeling bekendmaken, gekoppeld aan een 

persbericht, en beiden de gemeenteraad ter kennis brengen. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

6.d 

 

 Aanpassing nadere regels inzake PGB tarief ongekwalificeerde hulp WMO 

en Jeugdwet januari 2022 

1 Kennis te nemen van de aanpassing van de Wet minimumloon en 

minimumvakantiebijslag (Wml) per 1 januari 2022; 

2 te besluiten het uurtarief PGB ongekwalificeerde hulp aan te passen aan 

de Wml met ingang van 1 januari 2022; 

3 vast te stellen de 'Nadere regels tot wijziging van de Nadere regels 

maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2019' volgens 

bijgevoegde bijlage. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

 


