
 

Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 

Datum 24-01-2023 

Tijd 9:00 - 15:00 

Locatie Pres. Kennedylaan 104-108 te Velp, kamer 2.17 

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 17 januari 2023 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

2.a 

 

 Er zijn geen uitnodigingen ontvangen 

 

Besluit: 

V.k.a. 

 

2.b 

 

 Er zijn geen mededelingen 

 

Besluit: 

V.k.a. 

 

3 

 

 Benoeming twee leden Raad van Toezicht Stichting Scholengroep 

Veluwezoom 

Aan de raad voor te stellen om in te stemmen met de benoeming van twee 

nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Stichting Scholengroep 

Veluwezoom. 

 
Besluit: 

Conform besloten 

 

4 

 

 Tijdelijke Subsidieregeling Witgoed 2023-2024 

1 De tijdelijke subsidieregeling Witgoed 2023-2024 vaststellen; 

2 instemmen met het verlenen van mandaat en volmacht aan de operationeel 

directeur van de stichting Energiebank regio Arnhem voor het vaststellen en 

verlenen van subsidie en het verrichten van handelingen die met de 

uitvoering van de genoemde subsidieregeling samenhangen overeenkomstig 

het bijgevoegde mandaatbesluit; 

3 instemmen met het aangaan van de bijgevoegde overeenkomst 

met witgoedondernemers; 

4 instemmen met het aangaan van de bijgevoegde overeenkomst van 

opdracht met de Energiebank regio Arnhem. 

 

Besluit: 

Conform besloten 
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5 

 

 Voortgang regionale Koersnota wegennet Eerbeek-Loenen 

1 Kennisnemen van de Voortgangsnotitie Concept Koersnota wegennetvisie 

Eerbeek-Loenen. 

2 Kennisnemen van de Reactienota Regionale Koersnota Wegennet Eerbeek-

Loenen, deel 1. 

3 Instemmen met het verzenden van bijgevoegde brief aan het college van 

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, waarin opmerkingen 

staan op de inhoud en het proces inzake de Regionale Koersnota wegennet 

Eerbeek-Loenen. 

4 Instemmen dat vanuit de gemeente Rheden bij de voor een enquête vrij te 

geven Reactienota en Voortgangsnotitie op de website 

www.eerbeekloenen2030.nl de kanttekening wordt gemaakt dat het college 

van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden deze niet heeft 

vastgesteld en wordt gewezen op de inhoud van genoemde brief over de 

scope van het onderzoeksgebied. 

 

Besluit: 

Conform besloten 

 

6 

 

 Jaarrekening 2021 Scholengroep Veluwezoom 

De raad kennis te laten nemen van het Bestuursverslag (jaarverslag) 

behorende bij financieel jaarverslag 2021. 

 
Besluit: 

Conform besloten 

 

7 

 

 College Werkprogramma 2022-2026, Bestuurlijke Speerpunten 

1 De inhoud van het document ‘College Werkprogramma 2022-2026, 

Bestuurlijke Speerpunten versie 24 januari 2023’ vast te stellen. 

2 De inhoud onderdeel te laten zijn van de P&C-cyclus en derhalve periodiek 

(per 6 maanden) de voortgang te monitoren en indien nodig het 

werkprogramma bij te stellen. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

8 

 

 Overzicht uitgecirculeerde b&w-stukken: 

 

8.a 

 

 Informatiebrief uitvoeringsdruk en maatregelen 

jeugdgezondheidszorg 

1 Kennis te nemen van de informatiebrief van de GGD Gelderland-Midden 

over de uitvoeringsdruk in de jeugdgezondheidszorg; 

2 De informatiebrief ter kennisgeving bij de gemeenteraad aanbieden. 

 

Besluit: 

Conform besloten 
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8.b 

 

 Adhesiebetuiging project Better together 

1 Instemmen met het verlenen van bijgevoegde adhesiebetuiging (Declaration 

of commitment) aan het College van Bestuur van de Universiteit van Leiden 

met betrekking tot het Project Better Together. 

2 Wethouder Paul Hofman machtigen om namens de gemeente Rheden de 

adhesiebetuiging te ondertekenen. 

 

Besluit: 

Conform besloten 

 

8.c 

 

 Werkwijze stikstof n.a.v. uitspraak Raad van State d.d. 2 november 

2022 

Instemmen met de voorgestelde werkwijze ten aanzien van stikstof in relatie 

tot de omgevingsvergunning volgens de memo ‘Nieuwe werkwijze stikstof 

n.a.v. uitspraak RvS 2-11-2022’ van de ODRA. Dit is een vervanging van de 

‘notitie Tijdelijke werkwijze stikstof en omgevingsvergunning’ welke in 2019 

aan uw college is voorgelegd en vastgesteld. 

 
Besluit: 

Conform besloten 

 

 


