Openbare B&W NOTULEN 26 november 2019
Aanwezig:

Nr.
1
2
3
4
5

Reg.

E. Weststeijn, burgemeester, voorzitter
M.S.Albricht-Brinkman, wethouder
A.Logemann, wethouder
W.G.Pieterse-Pook, secretaris
Onderwerp
Opening
Openbare notulen 19 november 2019
MT-verslag
In de Roos

HJ190 Financieel instrumentarium voor de energietransitie
070
1. Kennis te nemen van het raadsvoorstel (en
achterliggende documenten) ten behoeve van
besluitvorming over de inzet van financieel
instrumentarium voor de energietransitie opgave in
Rozendaal
2. Dit voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan
de raad, waarbij gevraagd wordt:
a. Tot vaststelling van de Subsidieregeling
Energieadvies, Isolatiemaatregelen en Zonnepanelen
bestaande woningen Rozendaal;
b. Tot vaststelling van de Regeling
Toekomstbestendig Wonen Rozendaal;
c.Tot ophoging van de reserve energietransitie met €
315.000,- ten laste van de algemene reserve;
d. Tot het beschikbaar stellen van een krediet van €

Besluit

Conform concept vastgesteld
Akkoord
6 december: Burgemeester: vrijwilligers
20 december: Energietransitie en kerstwens
Het college neemt alle aangeleverde stukken door. In
grote lijnen wordt ingestemd met de voorgestelde
stukken. De opmerkingen en aanvullingen betreffende
de raadsstukken worden na de B&W-vergadering met
C.Hoogland besproken door wethouder Logemann,
secretaris en M.Jansma. Zo is de subsidieregeling een
nog te nemen B&W-besluit op grond van de
Algemene Subsidieverordening.
Wethouder Logemann neemt contact op met de
VGGM inzake de veiligheidsaspecten, waarvoor in
de communicatie aandacht gevraagd zal worden.
College wil in de In de Roos van 10 januari 2020 een
inlegvel opnemen waarin een overzicht is opgenomen
van alle regelingen, de energiecoach en energieadvies.
Ook Winst uit je woning daarin aankondigen.
Wethouder Logemann bespreekt dit met C.Hoogland.

Pfh.

Actie

6

315.000,- ten laste van de reserve energietransitie ten
behoeve van de uitvoering van de Subsidieregeling
‘Energieadvies, isolatiemaatregelen en zonnepanelen
bestaande woningen Rozendaal’;
e. Een bedrag van € 500.000 te storten in het
revolverend fonds bij SVn ten behoeve van de
uitvoering van de regeling Toekomstbestendig Wonen
Rozendaal.
f. Ten behoeve van de uitvoering van de Regeling
Toekomstbestendig Wonen Rozendaal de
deelnemersovereenkomst Stichting Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) te
ondertekenen
4. Ten behoeve van de uitvoering van beide financiële
instrumenten de benodigde processen daartoe in te
richten.
HJ190 Beheerrichtlijnen voor houtwallen en bosstroken in de
069
bebouwde kom van Rozendaal
Kennis nemen van het rapport beheerrichtlijnen

7

HJ190 Eénjarig contract afvalinzameling
066
Instemmen met het aangaan vaneen éénjarig contract
afvalinzameling

8

OVKerklaan 21a (garage)
019-24 Omgevingsvergunning verlenen

9

PS/19/ Contract De Connectie WOZ
009
Instemmen met het contract met De Connectie voor
de uitvoering van de Wet onroerende zaken (WOZ)

en B.Poel.
Alle raadsstukken gaan nog een keer per e-mail langs
de B&W-leden.
Het college complimenteert alle betrokkenen voor het
vele werk bij de voorbereiding van dit voorstel.

College neemt kennis van de rapportage. In de In de
Roos een artikel plaatsen over het belang van de
houtwallen.
Openbare werken dient controle uit te oefenen op
illegaal in gebruik nemen van de houtwallen en
bossstroken en het daar dumpen van (tuin)afval.
Aanvullen: over de werkzaamheden in de gemeente
Rozendaal zijn wij tevreden.
Letten op tariefoverzicht voor 2020. Ondertekening
door mevrouw Weststeijn.
Overigens conform advies besloten
Conform advies besloten. Heeft betrokkene geen
inritvergunningen nodig? (Antwoord: ja en die zijn bij
mandaat al verleend).
Conform advies besloten. De burgemeester zal een
mededeling doen in de raadsvergadering van 10
december 2019
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MJ-19- Combinatiefunctionarissen Sport-Cultuur
35
Dorpsschool
1. De Samenwerkingsovereenkomst Brede regeling
combinatiefuncties 2020 t/m 2022 ondertekenen;
2. Voor de periode 2020 t/m 2022 jaarlijks een bedrag
van ongeveer € 3.500,- beschikbaar stellen,
gerelateerd aan het leerlingenaantal op de
Dorpsschool, ten behoeve van de Rozendaalse
deelname aan de Brede regeling combinatiefuncties
MJ-19- Bestuurlijke informatie Sociaal Domein t/m juli 2019
34
Het memo en de informatie Sociaal Domein t/m juli
2019 voor kennisgeving aannemen en ter kennisname
aanbieden aan de raad van 10 december 2019
MJ-19- Regionaal Transformatieplan Beschermd Thuis 201933
2021 “Samen aan Zet”
1. Instemmen met het Regionaal Transformatieplan
Beschermd Thuis 2019-2021 “Samen aan Zet” als
basis voor de regionale afspraken binnen de regio
Centraal Gelderland. 2,. Het Regioplan met
bijgevoegde raadsinformatiebrief ter kennisname
aanbieden aan de gemeenteraad
09Offerte inzake het beleggen van uitvoeringstaken op
19KS grond van de Wet verplichte Geestelijke
Gezondheidszorg (WvGGGZ) aan de Veiligheids- en
Gezondheidsregio Gelderland Midden
1. In beginsel instemmen om de volgende taken op
grond van de WvGGZ door de VGGM uit te laten
voeren: het in behandeling nemen van een melding,
het beoordelen of de melding voldoet aan de criteria
van de WvGGZ, het uitvoeren van een verkennend
onderzoek naar de noodzaak tot geestelijke
gezondheidszorg, het horen van degene aan wie een
crisismaatregel wordt opgelegd en het organiseren van
periodieke regionale overleggen.
2. VGGM de opdracht geven dit voornemen verder uit

Conform advies besloten. Wethouder Albricht zal
namens de gemeente tekenen.

Conform advies besloten. In de memo een link naar
de informatie opnemen. Geen uitgeprinte stukken
meer scannen.
Conform advies besloten. Bijlage 2 verwijderen.

Conform advies besloten
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17

te werken en bij het college terug te leggen in een
subsidieaanvraag, op grond waarvan het college
definitief zal besluiten of genoemde taken al dan niet
door de VGGM worden uitgevoerd.
05Beslissen op een bezwaarschrift tegen een besluit op
18KS een verzoek om een omgevingsvergunning voor het
kappen van een eik in de Van de Gumsterlaan 8
Het bezwaarschrift tegen een besluit op een verzoek
om een omgevingsvergunning voor het kappen van
een eik in de Van de Gumsterlaan 8 ontvankelijk en
ongegrond verklaren, overeenkomstig het advies van
de bezwaarschriftencommissie
11-19- Beslissen op een drietal bezwaarschriften tegen de
KS
realisatie van een natuurspeelplaats op de Del
Besluiten een drietal bezwaarschriften tegen de
realisatie van een natuurspeelplaats op de Del, niet
ontvankelijk te verklaren, overeenkomstig het advies
van de commissie bezwaarschriften
Memo update uitvoering rijksvaccinatieprogramma
Voor kennisgeving aannemen en op lijst ingekomen
stukken raad
Memo ter informatie aan de Gemeenteraden in de
Regio Centraal Gelderland (MGR)
Voor kennisgeving aannemen en op lijst ingekomen
stukken raad

Vastgesteld in de vergadering van 3 december 2019
de voorzitter,
de secretaris,
drs. E. Weststeijn
W.G.Pieterse-Pook

Aanhouden voor betere onderbouwing

Conform advies besloten

Conform advies besloten
De memo wijzigen in een raadsinformatiebrief van het
college aan de raad.

