Openbare B&W NOTULEN 12 november 2019
Aanwezig:

Nr.

Reg.

E. Weststeijn, burgemeester, voorzitter
M.S.Albricht-Brinkman, wethouder
A.Logemann, wethouder
W.G.Pieterse-Pook, secretaris
Onderwerp

1
2
3
4

Opening
Openbare notulen 5 november 2019
MT-verslag
In de Roos

5

Milieuprogramma 2020
Bijgaand Milieuprogramma2020 ter vaststelling
voorleggen aan de raad

6

Ontwerp bestemmingsplan Rozendaal 2019
Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan
Rozendaal 2019 en de bestemmingsplanprocedure
opstarten

Besluit

Conform concept vastgesteld
Akkoord
22 november: Burgemeester: wel en wee in de
gemeente waaronder aandacht voor de mantelzorgers.
6 december: nog niet bepaald
20 december: Burgemeester: prettige kerst
Een milieuprogramma is geen wettelijke verplichting
meer. Omdat het weinig meerwaarde heeft besluit
college dit niet meer op te stellen. Wel er op letten dat
de teksten in begroting/ jaarrekening/kadernota en
dergelijke terecht komen. Het milieujaarverslag dient
nog wel gemaakt te worden. Schriftelijke mededeling
aan de raad op 10 december hierover.
Conform advies besloten. Te zijner tijd in
raadsvoorstel duidelijk maken dat dit
bestemmingsplan er komt om de startsituatie van de
Omgevingswet op orde te hebben. Bijlage voegen bij
publicatie en voor de raad

Pfh.

Actie

HJ

RB

7

8

9

10

Huisvestingsverordening Rozendaal 2020
De gemeenteraad voorstellen de Huisvestingsverordening Rozendaal 2020 vast te stellen, onder
gelijktijdige intrekking van de Huisvestingsverordening Rozendaal 2016. Na vaststelling van de
verordening wethouder Albricht te machtigen om
namens de gemeente Rozendaal de
Bestuursovereenkomst te ondertekenen
19/004 Verzoek tot terugkoop van een 2-lagengraf met
35
nummer 1275
Akkoord gaan met het terugkopen van grafnummer
1275 op de begraafplaats Rosendael van de
rechthebbende (in 1995 aangekocht) tegen het
aankoopbedrag minus administratiekosten
HJ190 RES Arnhem Nijmegen
063
1. In te stemmen metde startnotitie “RES Arnhem
Nijmegen”
2. De startnotitie “RES Arnhem Nijmegen” ter
besluitvorming aan de raad voor te leggen, onder
voorbehoud van goedkeuring van het Klimaatakkoord
door de VNG
Rapportage Suwinet tweede kwartaal 2019
1. Voor kennisgeving aannemen:
1.1. De gebruiksrapportage Suwinet gemeenten
Rheden/ Rozendaal april–juni 2019
1.2 De rapportage autorisaties Suwinet jaar 2019, d.d.
23 juli 2019

Vastgesteld in de vergadering van 19 november 2019
de voorzitter,
de secretaris,
drs. E. Weststeijn
W.G.Pieterse-Pook

Conform advies besloten. Bezien of er nog iets
gewijzigd moet worden in verband met wijziging
inkomensnorm.

RB

Conform advies besloten

MdW

Wethouder Logemann geeft nog wijzigingen door aan
opsteller. Overigens conform advies besloten

HJ

Conform advies besloten.

