
 

 

Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 

Datum 08-06-2021 

Tijd 9:00 - 15:00 

Locatie Commissiekamer 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 1 juni 2021 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

2 

 

 Uitnodiging van de Dierense Speeltuin Vereniging voor de officiële 

opening van de natuurspeelplaats en de viering van van het 75-jarig 

bestaan op zaterdag 17 juli 2021 om 10.30 uur te Dieren 

 

Besluit 

Wethouder Klomberg zal gebruikmaken van de uitnodiging. 

 

3 

 

 Kadernota 2022 

De raad voor te stellen om de Kadernota 2022 vast te stellen. 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 
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4 

 

 1e Bestuursrapportage 2021 en Meerjarenprogrammabegroting2022-

2025 De Connectie 

De raad voor te stellen om: 

 Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2021. 

 Een zienswijze te geven op de in de 1e Bestuursrapportage 2021 

opgenomen begrotingswijziging 2021 en het college op te dragen het 

bestuur van De Connectie van deze zienswijze in kennis te stellen 

conform bijgaand concept. 

 Een zienswijze te geven op de Meerjarenprogrammabegroting 2022-

2025 van de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie en het college 

op te dragen het bestuur van De Connectie van deze zienswijze in 

kennis te stellen conform bijgaand concept. 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

5 

 

 Overzicht uitgecirculeerde b&w-stukken: 

 

5.a 

 

 Inzet Ondersteuner Jeugd & Gezin (OJG) 

1 Vanaf juni 2021 starten met de inzet van een Ondersteuner Jeugd voor 

de huisartsenpraktijken in de gemeente Rheden. 

2 Instemmen met het op basis van de hardheidsclausule uit artikel 3.6 

van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid enkelvoudig onderhands 

aanbesteden van de inzet van een Ondersteuner Jeugd in Dieren. 

3 De inzet van de ondersteuner jeugd in 2021 en 2022 dekken uit het 

Innovatiefonds Jeugd & Wmo en het budget voor Jeugdhulp. 

4 De samenwerkingsovereenkomst Inzet Ondersteuner Jeugd tussen de 

gemeente Rheden en de Maatschap Dierense Huisartsengroep Hagenau 

te ondertekenen. 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 
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5.b 

 

 Kadaster neemt levering WOZ plus gegevens over van Dataland. Nieuwe 

overeenkomst met het Kadaster 

 Te besluiten dat de gemeente de overeenkomst aangaat met het 

Kadaster voor de levering van WOZ-plus gegevens volgens het 

bijgevoegde concept versie 1.0, datum 14 juli 2020. 

 Toestemming te verlenen aan Dataland om de gegevenslevering 

1-op-1 door te zetten naar het Kadaster én omgekeerd. 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

5.c 

 

 Doorstroommakelaar 

Instemmen met de raadsbrief Doorstroommakelaar gemeente Rheden. 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

5.d 

 

 Principeverzoek uitbreiding Albert Heijn Rheden 

In principe in te stemmen met het plan voor de uitbreiding van Albert 

Heijn Rheden (Groenestraat/Oranjeweg). 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

5.e 

 

 Verlengen contracten Afvalinzameling/plaagdierbestrijding en 

Kolkenreiniging 

In te stemmen met de verlenging van het huidige contracten met SITA. 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

 


