
 

Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 

Datum 07-06-2022 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie Villa 14 te Dieren 

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 31 mei 2022 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

2 

 

 Er zijn geen uitnodigingen ontvangen 

 

Besluit: 

V.k.a. 

 

3 

 

 Collegevoorstel aanwijsbesluit elektronische weg Woo-verzoeken 

- Instemmen om het webformulier aan te wijzen als de enige 

elektronische wijze voor het indienen van verzoeken op grond van de 

Wet open overheid, ingebrekestellingen en overige daarmee 

samenhangende correspondentie voor zover deze zijn gericht aan de 

burgemeester, door middel van bijgevoegd aanwijsbesluit. 

- Instemmen om het webformulier aan te wijzen als de enige 

elektronische wijze voor het indienen van verzoeken op grond van de 

Wet open overheid, ingebrekestellingen en overige daarmee 

samenhangende correspondentie voor zover deze zijn gericht aan het 

college van burgemeester en wethouders, door middel van bijgevoegd 

aanwijsbesluit. 

- De raad met een separaat raadsvoorstel voorstellen het webformulier 

aan te wijzen als de enige elektronische wijze voor het indienen van 

verzoeken op grond van de Wet open overheid, ingebrekestellingen en 

overige daarmee samenhangende correspondentie, voor zover deze 

zijn gericht aan de gemeenteraad. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 
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4 

 

 Raadsvoorstel aanwijsbesluit elektronische weg Woo-verzoeken 

Aan de raad voor te stellen om in te stemmen om door middel van 

bijgevoegd ontwerpaanwijsbesluit het webformulier aan te wijzen als de 

enige elektronische wijze voor het indienen van verzoeken op grond van 

de Wet open overheid, ingebrekestellingen en overige daarmee 

samenhangende correspondentie voor zover deze zijn gericht aan de 

gemeenteraad. 

 

Besluit: 

Conform besloten 

 

5 

 

 Raadsbrief personeelstekorten bij zorgaanbieders hulp bij het 

huishouden 

• Kennis te nemen van de inhoud van raadsbrief welke toegevoegd in de 

bijlage; 

• de raad bijgevoegde raadsbrief aan te bieden ter kennisgeving. 

 

Besluit: 

Conform besloten 

 

6 

 

 Kadernota 2023 

Aan de raad voor te stellen om de Kadernota 2023 vast te stellen. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

7 

 

 Raadsinformatie brief Digitaal Rheden 

De raad door middel van bijgevoegde informatiebrief over Digitaal 

Rheden te informeren, gelijktijdig met versturen van de Kadernota 2023. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

8 

 

 Overzicht uitgecirculeerde b&w-stukken: 

 

8.a 

 

 Europese aanbesteding flexibele schil voor Buurtbeheer 

Instemmen met het uitvoeren van de Europese aanbesteding 

Raamovereenkomst Inhuur flexibele schil voor de periode 2023-2026. 

 

Besluit: 

Conform besloten 
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8.b 

 

 Jaarverslag klachten 2021 

Kennisnemen van het jaarverslag klachten gemeente Rheden in 2021. 

 

Besluit: 

Conform besloten 

 

8.c 

 

 Jaarverslag Incluzio Rheden 2021 

Kennisnemen van het Jaarverslag 2021 van Incluzio Rheden en dit ter 

kennisgeving aanbieden aan de gemeenteraad. 

 

Besluit: 

Conform besloten 

 

8.d 

 

 Collegebesluit aanvraag Chw IJsseldistrict 

Instemmen met brief aan ministerie m.b.t. aanmelden project 

IJsseldistrict voor Crisis- en herstelwet. 

 

Besluit: 

Conform besloten 

 

8.e 

 

 Mandaat VeluweAlliantie inz. programma Vrijheid 

• De gezamenlijke deelnemers aan de samenwerkingsovereenkomst 

Veluwe Alliantie d.d. 14 juni 2022 te mandateren om alle 

uitvoeringshandelingen -waaronder advisering van de provincie 

Gelderland over subsidieaanvragen- in het kader van het programma 

thema Vrijheid en Veluwe Remembers namens het college van 

burgemeester en wethouders van Rheden te verrichten. 

• Het huidige regioprogramma Veluwe Remembers met terugwerkende 

kracht tot 1 juni 2020 vast te stellen (koppeling via 

https://media.gelderland.nl/Beleidsplan_Gelderland_Herdenkt_99649b

c282.pdf ). 

• De VeluweAlliantie mandaat te verlenen om namens het college van 

burgemeester en wethouders het toekomstige regioprogramma Veluwe 

Remembers vast te stellen en eventuele wijzigingen en aanvullingen 

van het huidige regioprogramma vast te stellen. Een eerste aanzet tot 

een regionaal programma Veluwe - Vrijheid en Herdenken is 

bijgevoegd als bijlage 1. 

 

Besluit: 

Conform besloten 
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8.f 

 

 Archiefconvenant MGR SDCG 

Instemmen met het aangaan van het Convenant Archief MGR sociaal 

domein Centraal Gelderland tussen de MGR en de gemeente Rheden. 

 

Besluit: 

Conform besloten 

 

 


