Commissie- en Raadsvergadering d.d. 26 maart 2019
De raad en de commissie van advies vergaderen op één avond. Na afloop van de
commissievergadering wordt kort gepauzeerd, waarna aansluitend de raadsvergadering
begint.
De agenda en de raadsvoorstellen liggen voor geïnteresseerden ter inzage bij de balie van
Burgerzaken in het gemeentehuis.
De agenda en voorstellen voor de raads- en commissievergadering worden gepubliceerd op
de website van de gemeente: www.rozendaal.nl.
Onderstaand volgen de agenda’s voor de commissie- en voor de raadsvergadering van
dinsdag 26 maart 2019.
Commissievergadering
Deze maand vergaderen drie commissieblokken
____________________________________________________________________________
Blok Algemene Zaken en Financiën
_____________________________________________________________________________
Aanvang: 19.00 uur
Agenda:
1.
Opening
2.

Toelichting op de Veiligheidsstrategie voor Oost-Nederland, het meerjarenbeleidsplan politie OostNederland en jaarplan basisteam IJsselwaarden door de unitchef basisteam IJsselwaarden, de heer G.
van Ee (agendapunt 9 raadsvergadering 26 maart 2019) en gelegenheid tot het stellen van vragen

3.

Mededelingen / Ingekomen stukken (waaronder de ingekomen stukken en mededelingen van de raad)

4.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d.26 maart 2019:
Agendapunt 6: Voorstel tot vaststelling van de Verordening controlecommissie 2019
Agendapunt 7: Voorstel tot vaststelling van de Financiële verordening 2019
Agendapunt 8: Voorstel tot vaststelling van de Verordening Doelmatigheid 2019

5.

Rondvraag

6.
Schorsing
_____________________________________________________________________________
Blok Volkshuisvesting, RO, Milieu, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer
____________________________________________________________________________
Aanvang: 19.40 uur
Agenda:
7.
Heropening
8.

Mededelingen / Ingekomen stukken (waaronder de ingekomen stukken en mededelingen van de raad)
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9.

Notulen van de vergadering van de commissie van advies d.d. 29 januari 2019

10.

Bespreking agendapunt raadsvergadering 26 maart 2019:
Agendapunt 10: Voorstel tot vaststellen exploitatieopzet de Del
Agendapunt 11: Voorstel inzake het realiseren van een Panna Court op het dak van het IKC
Dorpsschool
Agendapunt 12: Voorstel tot instemmen met het Milieujaarverslag 2018

11.

Rondvraag

12.
Schorsing
_____________________________________________________________________________
Blok Sociaal Domein
_____________________________________________________________________________
Aanvang: 20.10 uur
Agenda:
13.
Heropening
14.

Mededelingen / Ingekomen stukken (waaronder de ingekomen stukken en mededelingen van de raad)

15.

Bespreking agendapunten raadsvergadering 26 maart 2019:
Agendapunt 13: Voorstel tot vaststellen nieuwe Wmo-verordening

16.

Rondvraag

17.

Sluiting

Ten aanzien van het spreekrecht bij de commissievergadering geldt het volgende:
De voorzitter stelt toehoorders in de gelegenheid om onmiddellijk voorafgaande aan de eerste termijn van de
beraadslaging over het aan de orde zijnde agendapunt, gedurende een tijdsduur van maximaal 5 minuten per
inspreker, daarover vragen te stellen of opmerkingen te maken. De voorzitter stelt vervolgens de commissie in
de gelegenheid om vragen te stellen welke de inspreker(s) mag/mogen beantwoorden. Een inspreker mag, nadat
de commissie in eerste termijn heeft beraadslaagd, in tweede termijn nog maximaal 3 minuten reageren. De
voorzitter kan bepalen van de hiervoor genoemde tijdslimieten zowel naar boven als naar beneden af te wijken.
_____________________________________________________________________________

Raadsvergadering
1.

Opening en spreekrecht

2.

Vaststellen agenda

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Notulen van de vergadering van 29 januari 2019 en van de buitengewone
raadsvergaderingen van 31 januari en 14 februari 2019
Voorstel: Notulen ongewijzigd vaststellen
blad 2 van 4

5.

Actielijst

6.

Voorstel tot vaststelling van de Verordening controlecommissie 2019
Voorstel: De Verordening controlecommissie2019 vast te stellen

7.

Voorstel tot vaststelling van de Financiële verordening 2019
Voorstel: De Financiële verordening 2019 vast te stellen

8.

Voorstel tot vaststelling van de Verordening doelmatigheid 2019
Voorstel: De Verordening doelmatigheid 2019 vast te stellen

9.

Voorstel tot kennisnemen van de Veiligheidsstrategie Oost-Nederland, het
meerjarenbeleidsplan Politie Oost-Nederland en het jaarplan politie IJsselwaarden,
alsmede het ter beschikking stellen van een inwonerbijdrage ten behoeve van het
Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
Voorstel:
1.
Kennis te nemen van de Veiligheidsstrategie Oost-Nederland, het
meerjarenbeleidsplan van de politie Oost-Nederland en het jaarplan van het
politiebasisteam IJsselwaarden;
2.
Een jaarlijkse inwonerbijdrage van € 0,07 ter beschikking te stellen voor het
Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland, onder voorbehoud van de instemming van
de overige gemeenten in Oost-Nederland;
3.
In te stemmen met de in concept bijgevoegde gezamenlijke zienswijze van de
basisteamgemeenten op het meerjarenbeleidsplan van de politie OostNederland, ten aanzien van sterkteverdeling.
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10.

Voorstel tot vaststellen exploitatieopzet de Del
Voorstel:
• De grondexploitatie de Del vast te stellen;
• De jaarschijf 2019 conform de grondexploitatie De Del vast te stellen voor een
bedrag van € 235.000,-;
• Ten aanzien van de ter inzage gelegde Notitie Grondexploitatie De Del 2019, 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

11.

Voorstel inzake het realiseren van een Panna Court op het dak van het IKC
Dorpsschool
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de beantwoording van de vragen die gesteld zijn in de
raadsvergadering van 29 januari 2019 over het Panna Court;
2. Te bevestigen dat het de intentie van de raad is en was het schoolplein en
sportveld openbaar toegankelijk te laten zijn;
3. Kennis te nemen van het voornemen van het college om een afwijkingsprocedure
te starten;
4. Een krediet ad € 25.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en aanleg
van het Panna Court op het dak van het IKC Dorpsschool

12.

Voorstel tot instemmen met het Milieujaarverslag 2018
Voorstel: Instemmen met het Milieujaarverslag 2018

13.

Voorstel tot vaststellen nieuwe Wmo-verordening
Voorstel: Vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Rozendaal 2019

14.

Comptabiliteit
Voorstel: De concept-wijzigingen 2019-03 en 2019-04 dienovereenkomstig vaststellen

15.

Rondvraag

16.

Sluiting

Ten aanzien van het spreekrecht bij de raadsvergadering geldt het volgende:

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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