AGENDA
voor de openbare vergadering van de raad van Rozendaal van dinsdag 27 februari 2018 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 vergadering van 12 december 2017
Voorstel: Notulen ongewijzigd vaststellen

5.

Actielijst

6.

Voorstel tot vaststellen exploitatieopzet de Del
Voorstel:
 De grondexploitatie de Del vast te stellen;
 De jaarschijf 2018 conform de grondexploitatie De Del vast te stellen voor een bedrag van
€ 375.000,-;
 Ten aanzien van de ter inzage gelegde Notitie Grondexploitatie De Del 2018, 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

7.

Voorstel inzake wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio
Arnhem (ODRA)
Voorstel:
1.
Kennis nemen van de “Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio
Arnhem 2018”;
2.
Het college overeenkomstig artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke
regelingen toestemming te verlenen tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
ODRA

8.

Voorstel tot goedkeuring van de statutenwijziging Stichting Scholengroep Veluwezoom
Voorstel: Goedkeuring te verlenen voor het wijzigen van de statuten van de Stichting
Scholengroep Veluwezoom overeenkomstig het concept d.d. 15 december 2017

9.

Comptabiliteit
Voorstel: De concept-wijziging 2018-03 dienovereenkomstig vaststellen

9a.

Communicatie in In de Roos

10.

Rondvraag

11 .

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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