AGENDA
voor de openbare vergadering van de raad van Rozendaal van dinsdag 15 september 2015 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 30 juni 2015 (gaan hierbij)
Voorstel: Verslagen ongewijzigd vaststellen

5.

Actielijst

6.

Voorstel tot instemmen met het voorstel voor een veilige oversteek van de
Schelmseweg en dit als uitgangspunt te nemen voor de herziening van het
bestemmingsplan
Voorstel: Instemmen met het voorstel voor een veilige oversteek van de Schelmseweg en dit
als uitgangspunt te nemen voor de herziening van het bestemmingsplan

7.

Voorstel tot deelname aan Gemeenschappelijk Orgaan/ Triple Helix Arnhem Nijmegen
Voorstel:
1.
Het college toestemming te verlenen voor het aangaan van de Regeling
Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region;
2.
In te stemmen met het voorgenomen besluit van het college tot deelname in de
Stichting Economic Board Arnhem Nijmegen met ingang van 2016;
3.
Voor het jaar 2016 voor de deelname aan 1. en 2. een bijdrage van € 1,50 per
inwoner beschikbaar te stellen;
4.
Een bijdrage aan de Stichting Economic Board Arnhem Nijmegen ad € 1,00 per
inwoner per jaar voor een periode van 5 jaar te garanderen

8.

Voorstel inzake de tussenrapportage tot en met juli 2015
Voorstel: Het saldo van de voor- en nadelige verschillen conform bijgaand dekkingsplan te
verantwoorden

9.

Voorstel tot verlenen van toestemming voor wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio
Voorstel: Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

10.

Voorstel inzake bezwaarschrift PSP’92
Voorstel: Het bezwaarschrift van PSP’92 tegen het raadsbesluit van 28 april 2015 tot
opheffing van de Stadsregio niet-ontvankelijk te verklaren

11.

Voorstel inzake hoogte gymzaal bij de Dorpsschool
Voorstel: Kennis te nemen van de memo hoogte gymzaal d.d. 3 juli 2015 en instemmen met
een hoogte van 5,5 meter voor het gymlokaal van de nieuwe Dorpsschool

12.

Voorstel tot aanwijzing lokale publieke omroep voor de periode 2015-2020
Voorstel: Het Commissariaat voor de Media adviseren om stichting RTV Rheden Rozendaal
aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor Rheden en Rozendaal voor de periode
17 oktober 2015 tot 17 oktober 2020
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13.

Comptabiliteit
Voorstel: De conceptwijziging 2015-04 dienovereenkomstig vaststellen

14.

Rondvraag

15.

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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