AGENDA
voor de openbare vergadering van de raad van Rozendaal van dinsdag 18 februari 2014 in het
gemeentehuis, welke vergadering aanvangt na afloop van de commissievergadering.
1. Opening en spreekrecht
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen van de raadsvergadering d.d. 17 december 2013 (gaan hierbij)
Voorstel: Notulen ongewijzigd vaststellen
5. Actielijst
6. Voorstel tot het definitief aanwijzen van de locatie van de nieuwe Dorpsschool
Voorstel: Het definitief aanwijzen van de locatie voor de nieuwe Dorpsschool op de Bremlaan
op basis van overeenstemming over de aankoop van de grond met de grondeigenaar en het
financieel overzicht
7. Voorstel tot vaststellen exploitatieopzet de Del
Voorstel:
• De grondexploitatie de Del vast te stellen;
• De jaarschijf 2014 conform de grondexploitatie de Del vast te stellen voor een bedrag van
€ 141.000,-;
• De begrotingswijziging 2014-01 van de Algemene Dienst vast te stellen;
• Ten aanzien van de ter inzage gelegde Notitie Grondexploitatie De Del 2014, de
grondexploitatie en kostenspecificaties en alle daarmee samenhangende informatie de
geheimhouding krachtens artikel 25 lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen op grond van
artikel 10, tweede lid aanhef en onder b. van de Wet openbaarheid van bestuur.
8.

Voorstel tot instemmen met de aanleg van een betonfietspad in het buitengebied
Voorstel: Instemmen met de aanleg van een betonfietspad (Eerbeekseweg) in het
buitengebied en hiervoor een bijdrage ad € 174.062,- beschikbaar te stellen

9. Voorstel tot het instemmen met het Milieujaarverslag 2013
Voorstel: Instemmen met het milieujaarverslag 2013
10. Voorstel tot vaststellen van de Commissieverordening 2014 AANGEHOUDEN
Voorstel: Vaststellen van de Commissieverordening waarin zijn gewijzigd artikel 2 inzake de
samenstelling van de vaste commissie van advies en artikel 5 inzake geheimhouding
11. Voorstel inzake de wet Hof
Voorstel:
1)
Kennis te nemen van de conclusie dat de regels met betrekking tot het EMU-saldo
geen beperkingen geven aan de plannen voor het project De Del en de nieuwe
school.
2)
Akkoord te gaan met het voorshands handhaven van de huidige situatie, voor wat
betreft het kort wegzetten van gelden, tot nader besluitvorming hierover door uw raad
is genomen. In de voorjaarsnota 2014 zal een definitief voorstel worden gedaan of het
noodzakelijk is in de begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016 t/m 2018 uit te gaan
van
- het langlopend bij de schatkist uitzetten van € 1.000.000 voor een periode van 10
jaar

3)

- het kortlopend bij de schatkist uitzetten van € 4.000.000 voor een periode van max.2
jaar
Akkoord te gaan met het hanteren van de tabel aanpassing meerjarenbegroting als
basis voor de voorjaarsnota 2014 en de begroting 2015 e.v.

12. Voorstel tot vaststellen van de legesverordening 2014 en Tarieventabel 2014 met
herziene tarieven reisdocumenten
Voorstel: Vaststellen Legesverordening 2014 en Tarieventabel 2014 met herziene tarieven
reisdocumenten
13. Voorstel tot beschikbaarstellen krediet voor renoveren grafmonument Luden op
begraafplaats Rosendael
Voorstel: Een bedrag ad € 45.375,- beschikbaar te stellen voor het renoveren van het
grafmonument Luden op begraafplaats Rosendael
14. Voorstel tot van toepassing verklaren van Beleidsplan re-integratie 2014-2017
Voorstel:
1. Het beleidsplan Re-integratie van de gemeente Rheden, met uitzondering van hoofdstuk
5, van toepassing verklaren in Rozendaal;
2. Het beleidsplan 2008-2011 Re-integratie en Handhaving Wwb intrekken, met uitzondering
van de in het voorstel genoemde onderdelen over Handhaving
15. Comptabiliteit
Voorstel: De conceptwijzigingen 2014-01 t/m 03 dienovereenkomstig vaststellen
16. Rondvraag
17. 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.

