
OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE RHENEN 17 JANUARI 2023

 Orgaan College Rhenen
 Datum 17-01-2023
 Locatie BW Kamer
 Aanvang 9:30
 Sluiting 14:00

AANWEZIGHEID

burgemeester J.A. van der Pas; wethouder J.G. Boerkamp; wethouder B. Fintelman; wethouder G.J. van Laar; wethouder D.
Poortinga; secretaris P. Bonthuis.

Zaak 1052426 Besluitenlijst vergadering (10 januari 2023)

Besluit
Het college besluit: de besluitenlijst van de vergadering van 10 januari 2023 te accorderen en vast te stellen.

  Publicatieniveau Openbaar

Zaak 1050785 Jaarverslag toezichtinformatie kinderopvang 2021 beoordeling Inspectie v/h
onderwijs

Besluit
Het college besluit: kennis te nemen van de beoordeling Jaarverantwoording kinderopvang 2021 door de Inspectie van het
Onderwijs.

 Portefeuillehouder drs. J.G. Boerkamp Publicatieniveau Openbaar

Zaak 1051824 Informatienota Raadsplanning 2023 t.b.v raadsvergadering 31 januari 2023

Besluit
Het college besluit: kennis te nemen van de bijgewerkte en geactualiseerde planningen voor de commissies voor 2023.
Daarna ter kennisname aan de raad toesturen.



 Portefeuillehouder drs. J.A. van der Pas Publicatieniveau Openbaar

Zaak 1050826 Kadernota RAZU 2024

Besluit
Het college besluit de raad voor te stellen te besluiten: 1. in te stemmen met de kadernota 2024 Regionaal Archief Zuid-
Utrecht; 2. geen zienswijze in te dienen bij het bestuur van het RAZU; 3. de structurele financiële gevolgen te verwerken in de
perspectiefnota 2024.

 Portefeuillehouder drs. J.A. van der Pas Publicatieniveau Openbaar

Zaak 1046975 Impactmeting energiekosten voor vrijwilligersorganisaties

Besluit
Het college besluit: 1. een onderzoek uit te voeren naar de impact van de energiekosten op vrijwilligersorganisaties in de
gemeente Rhenen op het gebied van sport, cultuur en welzijn & zorg 2. de impactmeting te bekostigen uit het budget voor
vrijwilligersondersteuning 2023

 Portefeuillehouder D. Poortinga Publicatieniveau Openbaar

Zaak 1052870 Opleggen geheimhouding bijlage c loc. tijdelijke woonopgave raadsbijeenkomst
18-1-2023

Besluit
Het college besluit: 1. geheimhouding tot nader orde te leggen op de informatiebrief en bijlage c van de informatiebrief aan de
raad voor de raadsbijeenkomst op 18 januari '23 2. De gemeenteraad in de eerstvolgende raadsvergadering te verzoeken de
geheimhouding te bekrachtigen. 3. Zodra het wenselijk is de raad te verzoeken de geheimhouding er weer af te halen en dit te
bespreken op de informatiebijeenkomst op 18 januari.

 Portefeuillehouder G.J. van Laar Publicatieniveau Openbaar
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