Openbare B&W NOTULEN d.d. 4 augustus 2015
Aanwezig:
drs. J.H. Klein Molekamp, burgemeester, voorzitter
G.H.van Gorkum, wethouder
A.Logemann, wethouder
W.G.Pieterse-Pook, secretaris
Reg.
Nr.
1
2
3

Onderwerp

Besluit

Pfh.

Actie

Opening
Notulen van 21 juli 2015
MT Besluitenlijst

Conform concept vastgesteld
Nvt

BM
BM

S

Portefeuille 1: Openbare Orde en Veiligheid, Volksgezondheid,Personeel en Organisatie, Automatisering, Voorlichting, Beleidscoördinatie en kwaliteitsbewaking,
Externe contacten, J.H.Klein Molekamp
Nr.
Reg.
Van:
Onderwerp:
Advies:
Besluit:
4

07-15KS BBZ

Verweerschrift beroep Kulic en
verweerschrift beroep Verwijs

5

WP-1522

Secr

Deelname aan Gemeenschap-pelijk
Orgaan/Triple Helix Arnhem Nijmegen

6

HL/15/0
6/22

MA

7

HL/15/0 MA
7/27/BIG

Advies met betrekking tot investeringen
ten behoeve van automatisering 20152017
Aanschaf en implementatie van het
“Informatieveiligheidsplan
gemeentebreed”van BMC in het kader

De in concept bijgevoegde verweerschriften betreffende
Conform advies besloten
het beroep, van B.Kulic en het beroep van J.L.Verwijs
beiden tegen de beslis-sing op bezwaar inzake een
respectievelijk verzoek om informatie op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur naar de rechtbank sturen
Conform advies besloten.
1. Besluiten tot het treffen van een gemeen-schappelijke
regeling, waarbij een gemeen-schappelijk orgaan wordt
ingesteld, om vorm te geven aan de samenwerking op
stadsregionaal niveau, conform bijgevoegde (concept)
gemeen-schappelijke regeling;
2. De raad te vragen hiermee in te stemmen conform
bijgaand raadsvoorstel;
3. Het voornemen uit te spreken tot deelname aan de
Stichting Economic Board regio Arnhem-Nijmegen;
4. De raad te vragen in te stemmen met het voorgenomen
besluit deel te nemen aan de Stichting Economic Board
regio Arnhem-Nijmegen conform het raadsvoorstel;
5. Een inwonerbijdrage beschikbaar te stellen van € 1,50
voor het jaar 2016;
6. De bijdrage van € 1,- voor de Stichting Economic Board
regio Arnhem-Nijmegen voor een periode van vijf jaar te
garanderen.
Rapportage Daadkracht plus bijgaande samenvatting voor
kennisgeving aannemen

Conform advies besloten

Instemmen met de aanschaf en implementatie van het
Conform advies besloten. Voortaan in
“Informatieveiligheidsplan gemeentebreed” van BMC in het dergelijke voorstellen aangeven hoe het
kader van de BIG
selectieproces is gelopen.Geldt

8

HL/15/0 MA
7/27/WS

9

HL/15/0
6/22
IB

van de BIG (Baseline
Informatiematiebeveiliging Nederlandse
Gemeenten)
Vervanging huidige website door nieuwe Instemmen met vervanging van de huidige website door
CMS (Content Management Systeem)
nieuw CMS

Vervanging huidige burgerzakenapplicatie (Cipers) door iBurgerzaken

Instemmen met vervanging huidige burgerzakenapplicatie
(Cipers) door iBurgerzaken

eveneens voor punt 8 en 9.

Conform advies besloten.
In september rapportage in B&W over
een de aanpak hoe de website actueel
te houden. Er zijn nu tekortkomingen
geconstateerd.
Conform advies besloten

Portefeuille 2: Economische zaken, Financiële Zaken, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Milieu, Monumentenzorg, Grondzaken, Openbare Werken,
Begraafplaats, Verkeer en Vervoer, G.H.van Gorkum
Nr.
Reg.
Van:
Onderwerp:
Advies:
Besluit:

Portefeuille 3: Sociale Zaken, Welzijn, Jeugdbeleid, Regionale samenwerking Sociaal Domein, Onderwijs, Volksgezondheid, Cultuur, Toerisme, recreatie en sport,
A.Logemann
Nr.
Reg.
Van:
Onderwerp:
Advies:
Besluit:
10
MJ-154- BBZ
Uitvoering Lokale innovatie sociaal
1.Vaststellen: de Beleidsregels Lokale stimulering
Conform advies besloten
32
domein: beleidsregels en mandatering
innovatie sociaal domein; 2. De gemeente Rheden
mandateren tot a. het ondertekenen en uitvaardigen
van de beschikkingen voor de op basis van deze
beleidsregels beoordeelde projecten; b. beheer en
uitgifte vanuit het lokale innovatiebudget; c. het
vertegenwoordigen van Rozendaal bij bezwaar- en
beroepsprocedures m.b.t. het lokale innovatiebudget; 3.
Bijgevoegd mandaatbesluit ter kennis brengen van
B&W van de gemeente Rheden met het verzoek
hiermee in te stemmen.
11
MJ-15BBZ
Toekenning subsidies lokaal
1.Instemmen met de subsidie aan de in het voorstel
Conform advies besloten
33
innovatiebudget Eerste tranche 2015
genoemde initiatieven; 2. Voor de eerste tranche de
Rozendaalse initiatiefnemer antwoorden met
bijgevoegde brief; 3. Gemeente Rheden het
Rozendaalse lokale innovatiebudget 2015 ad. € 5.909,onder aftrek van de bijdrage € 2.000,- voor het
Rozendaalse initiatief doen toekomen; 4. Het mogelijk
over 2015 overblijvende budget meenemen naar 2016;
5. Bij de Begrotingsbehandeling voor 2016 opnieuw
1,5% van het budget Jeugdwet en nieuwe Wmo ter
beschikking stellen voor het lokale innovatiebudget.
12
MJ-15BBZ
Subsidieregeling
Vaststellen de Subsidieregeling Sociaal domein
Conform advies besloten
38
gemeente Rozendaal 2016-2018
13
MJ-14BBZ
Advies lokale omroep 2015-2020
De raad voorstellen om het Commissariaat voor de
Conform advies besloten

29

14

Weth.L

Memo aan gemeenteraad

Vastgesteld in de vergadering van 13 augustus 2015
de voorzitter,
de loco-secretaris,
Drs.J.H.Klein Molekamp
H.Jacobsen

Media te adviseren om stichting RTV Rheden
Rozendaal aan te wijzen als lokale publieke mediainstelling voor Rheden en Rozendaal voor de periode
17 oktober 2015 tot 17 oktober 2020
Beantwoording vragen BGR-fractie over budgetten
sociaal domein

Conform advies besloten. Memo aan
raad en commissie toesturen.

