AGENDA
voor de openbare vergadering van de raad van Rozendaal van dinsdag 28 maart 2017 in het
gemeentehuis, welke vergadering aanvangt na afloop van de commissievergadering.

1.

Opening en spreekrecht

2.

Vaststellen agenda

3.

Onderzoek geloofsbrieven en beslissen over toelating als raadslid
Voorstel: Onderzoek geloofsbrieven en beslissen over de toelating als raadslid van de heer
R.H.Zendijk

4.

Afleggen verklaring en belofte nieuw raadslid
Voorstel: Onder voorbehoud van de uitslag van het onderzoek naar de geloofsbrieven, het
raadslid R.H.Zendijk ingevolge artikel 14 van de Gemeentewet de verklaring en belofte laten
afleggen

5.

Ingekomen stukken en mededelingen

6.

Notulen van de vergadering van 31 januari 2017
Voorstel: Notulen ongewijzigd vaststellen

7.

Actielijst

8.

Voorstel tot benoeming 1 en 2 plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad
e
Voorstel: Mevrouw M.S.Albricht benoemen tot 1 plaatsvervangend voorzitter en mevrouw
e
C.C.Spillenaar Bilgen-Dekker tot 2 plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad

9.

Voorstel tot het vaststellen van de Financiële verordening 2017 gemeente Rozendaal
Voorstel: Vast te stellen de nieuwe Financiële verordening (op grond van artikel 212
Gemeentewet)

10.

Voorstel tot vaststelling van de uitgangspunten voor de begroting 2018 en de
meerjarenbegroting 2019-2021
Voorstel: De uitgangspunten voor de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021
vast te stellen

11.

Voorstel tot instemmen met het Milieujaarverslag 2016
Voorstel: Instemmen met het Milieujaarverslag 2016

12.

Voorstel tot kredietverstrekking herstel hoofdpaden begraafplaats
Voorstel: Een krediet van € 5.147,40 beschikbaar stellen voor het herstellen van de twee
hoofdpaden op de begraafplaats

13.

Voorstel tot aanpassing gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie
Doelgroepenvervoer (BVO DRAN)
Voorstel: Instemmen met de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling
Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem, welke voortaan
Bedrijfsvoeringsorganisatie Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen heet

e

e
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14.

Voorstel tot het indienen van een aanvraag suppletie-uitkering niet gesprongen
explosieven
Voorstel: Aanvraag indienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, voor een suppletie uitkering voor
uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de opsporing en verwijdering van explosieven
uit WOII vanuit veiligheidsoverwegingen

15.

Voorstel tot het afronden van de ontwerpfase veilige oversteek Schelmseweg
Voorstel: Kennis te nemen van het Fasedocument ‘Notitie afronding ontwerpfase bouw nieuwe
Dorpsschool Rozendaal’ voor het deelproject 3 Veilige oversteek Schelmseweg.

16.

Notitie start bouw Dorpsschool
Voorstel: Het college toe te staan het beschikbaar gestelde budget voor de realisatiefase van
de school te gebruiken om na inwerkingtreding van het bestemmingsplan te starten met de
realisatie van de nieuwe Dorpsschool

17.

Voorstel tot vaststellen verordening Adviesraad Sociaal Domein
AFGEVOERD VAN DE AGENDA

18.

Voorstel tot vaststellen Lokale nota Publieke gezondheid 2017-2020
Voorstel: De Lokale Nota Publieke gezondheid 2017 –2020 gemeente Rozendaal vaststellen

19.

Voorstel inzake Jongerenactiviteiten
Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken van de jongerenactiviteiten en instemmen
met het vervolg

20.

Voorstel tot het financieel ondersteunen van de peuterspeelzaal
Voorstel: De peuterspeelzaal financieel te ondersteunen met een bijdrage van maximaal
€ 17.500 ten laste van de reserve onderwijs algemeen

21.

Comptabiliteit
Voorstel: De concept-wijzigingen 2017-01 en -02 dienovereenkomstig vaststellen

22.

Rondvraag

23 .

Sluiting

Regeling ten aanzien van het spreekrecht:
Na de opening van de vergadering kunnen de aanwezigen het woord voeren over al dan niet
op de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van de agendapunten betreffende het
doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
De aanwezigen die van het spreekrecht gebruik willen maken melden dit voor de vergadering
bij de griffier. De leden van de raad kunnen slechts het woord voeren over niet op de agenda
vermelde onderwerpen. Het spreekrecht bedraagt maximaal 5 minuten per spreker.
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