
 

Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 

Datum 28-06-2022 

Tijd 9:00 - 15:00 

Locatie Pres. Kennedylaan 104-108 te Velp 

Voorzitter Burgemeester Carol van Eert 

Secretaris Nadja Renkema 

Aanwezig Wethouders Gea Hofstede, Dorus Klomberg, Ronald ter Hoeven en 

Paul Hofman 

 

   

1 

 

 Ontwerpnotulen van de vergadering van burgemeester en wethouders 

van dinsdag 21 juni 2022 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

2.a 

 

 Uitnodiging van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 

voor een basiscursus crisisbeheersing voor bestuurders op woensdag 

7 september van 13.30 uur -16.00 uur te Barneveld, donderdag 

22 september van 13.30 uur -16.00 uur te Wageningen of woensdag 

5 oktober 13.30 uur -16.00 uur te Westervoort 

 

Besluit: 

Wethouder Ter Hoeven en wethouder Hofman zullen gezamenlijk 

deelnemen 

Wethouder Hofstede zou graag deelnemen aan de cursus in Westervoort 

 

2.b 

 

 Er zijn geen mededelingen 

 

Besluit: 

V.k.a. 

 

3 

 

 Verklaring van geen bedenkingen De Valkenberg Rheden 

Aan de raad voor te stellen om: 

- de Nota van zienswijzen VVGB Valkenberg, bijlage bij dit besluit, vast te 

stellen; 

- bijgaande verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het 

afwijken van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ ten behoeve van 

het gebruik van landgoed Valkenberg aan de Arnhemsestraatweg 12 te 

Rheden als wellnesshotel inclusief de aanleg van een bijbehorend 

parkeerterrein en de bouw van enkele bijbehorende gebouwen 

(sauna’s); 

- geen exploitatieplan vast te stellen. 
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Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

4 

 

 Memo t.b.v. raad Zutphensestraatweg 20 en 40 

Instemmen met de memo ‘bp Dieren-zuid, locaties Zutphensestraatweg 

20 en 40 en motie Wonen op nummer 20’ en deze ter kennisname 

aanbieden aan de raad. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

5 

 

 Aanpassing uurtarief persoonsgebonden budget (PGB) ongekwalificeerd 

(juli 2022) 

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

minimumvakantiebijslag (Wml) per 1 juli 2022; 

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

de Wml met ingang van 1 juli 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 

 

6 

 

 Evaluatie prestatieafspraken gemeente Vivare en HVR 2021 

Kennis te nemen van de evaluatie prestatieafspraken Vivare, HVR, 

Gemeente Rheden over het jaar 2021. 

 

Besluit: 

Conform besloten 

 

7 

 

 Overzicht uitgecirculeerde b&w-stukken: 

 

7.a 

 

 Aanbesteding nieuwe opdracht 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 vastgesteld 

 

  



 

Pagina 3 

 

7.b 

 

 Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, Landgoed Middachten: 

diverse elementen, Locatie Havikerwaard 53 De Steeg 

1 Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie 

Havikerwaard 53 in De Steeg; 

2 instemmen met de aanmeldnotitie vormvrije mer beoordeling en 

besluiten dat voor het realiseren van een functiewijziging aan de 

Havikerwaard 53 in De Steeg geen milieueffectrapportage (m.e.r.) 

behoeft te worden opgesteld; 

3 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen ingevolge de 

procedure ex artikel 3.8 lid 1. 

 

Besluit: 

Conform besloten 

 

7.c 

 

 Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Harderwijkerweg 4 

Laag-Soeren 

1 Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie 

Harderwijkerweg 4; 

2 instemmen met de aanmeldnotitie vormvrije mer beoordeling en 

besluiten dat voor het realiseren van 3 woningen aan de 

Harderwijkerweg 4 in Laag-Soeren geen milieueffrectrapportage 

(m.e.r.) behoeft te worden opgesteld; 

3 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen ingevolge de 

procedure ex artikel 3.8 lid 1 Wro; 

4 het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarde voor de ten 

hoogste toelaatbare geluidsbelasting ter inzage te leggen. 

 

Besluit: 

Conform besloten 

 

7.d 

 

 Jaarverantwoording Toezicht en handhaving kinderopvang 2021 

Vaststellen van de gemeentelijke jaarrapportage 'Toezicht en handhaving 

kinderopvang gemeente Rheden 2021' zodat deze ingediend kan worden 

bij de Inspectie van het Onderwijs. 

 

Besluit: 

Conform besloten 
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7.e 

 

 Raadsinformatiebrief spoorwegovergang Lentsesteeg Rheden 

De gemeenteraad met de in concept bijgevoegde raadsbrief informeren 

over de stand van zaken met betrekking tot de tunnel Lentsesteeg te 

Rheden. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

 


