Besluitenlijst raadsvergadering Overbetuwe d.d. 2 april 2019
Aanwezig:

De dames C.E.M. de Boer, J.J. van Brakel-Huijgen, C.J. Bruinsma, J.T.A. HanekampJanssen, C.J.T. van Kerkhof, D. Kloosterman-van Kamperdijk, E.C. Patelias-Pieks, J.
Rouwenhorst, D.J.M. Vennis, M.A.C. de Vries en D.E. van der Kamp (griffier) en de heren M.
van Baak, R.B.H. Beune, L. Consoli, A.T.L van den Dam, E. Elbers, K. Grimm, D.J.T.
Janssen, H. Krijgsman, F.H.J.A. van der Linden, M. Markus, J.J.M. van den Moosdijk, H.J.
Mulder, A.H. Post, H.W.G.M. Vreman, P.R. de Vries, P.W. de Waard, G.J.M. op de Weegh
en A.S.F. van Asseldonk (voorzitter).

Afwezig:

Mevrouw J. Versluis en de heer R. Eefting.

Ook aanwezig: wethouders J.A.M. van Baal, R.W.M. Engels, W.H. Hol en D.E.W. Horsthuis-Tangelder en
secretarissen M.F.H. Knaapen en M. Vincent.

Nr. Onderwerp
1.
Opening.

De voorzitter opent de vergadering om 21.00 uur
Stemmingsnummer: nr. 7, de heer Mulder.

2.

Vragenuur.

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3.

Vaststelling agenda.

De voorzitter deelt mee dat GL heeft aangegeven niet met een
amendement te komen bij agendapunt 9, zodat de “wensen en
bedenkingen initiatief Rijnstate in Elst Centraal” als hamerstuk
behandeld zal worden.
Hij geeft aan dat er een verzoek van de VVD fractie is
binnengekomen om een besluit te nemen over het ontslag en
een benoeming van een burgerlid van die fractie. De raad gaat
akkoord met deze behandeling bij de hamerstukken.
Ook geeft hij aan dat er een motie van BOB is binnengekomen,
welke als agendapunt 20 behandeld kan worden, waarmee de
raad akkoord gaat.
Verder wordt deze agenda conform voorstel vastgesteld.

4.

Spreekrecht publieke
tribune.

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5.

Vaststelling besluitenlijst
van 26 februari 2019.

Deze besluitenlijst wordt conform voorstel door de raad
vastgesteld.

6.

Ingekomen stukken en
mededelingen

GL wil weten wat de stand van zaken is van enkele actiepunten,
te weten punt 9 m.b.t. startersleningen, punt 11 m.b.t.
duurzaamheidslening, stimuleringsregeling en blijverslening en
punt en punt 12, optimalisatie fietsnetwerk tussen de kernen.
*De voorzitter zegt toe de beantwoording van deze vragen
schriftelijk te zullen afhandelen.
GL wil weten wat de stand van zaken is van de aangenomen
motie 18-43 over woonwagenstandplaatsen in Overbetuwe.
Wethouder Van Baal geeft aan dat de stekrapportage gereed is.
*De inventarisatie, zowel gemeentelijk als ook regionaal m.b.t.
woonwagenstandplaatsen zal voor 1 mei richting de raad gaan.
GL wil n.a.v. van de beantwoording van schriftelijke vragen S396 over zwembaden weten wanneer de zwembadvisie komt
en waarom niet alle verenigingen betrokken worden bij deze
visie.
*Wethouder Hol geeft aan dat er in een procesvoorstel over
zwembaden duidelijk is dat de raad voor de kadernota deze
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visie zal ontvangen.
7.

8.

Bekrachtiging
geheimhouding over
“Knoop 38”

Vaststellen
bestemmingsplan
Steenbeekstraat Zetten

De voorzitter geeft aan dat er in de voorronde is afgesproken
dat er over deze zaak een openbare raadsinformatiememo
wordt aangeboden aan de raad binnen een maand..
BOB blijft het een rare gang van zaken te vinden, zeker nu
vanmiddag nog vanuit het college de argumentatie richting de
raad is gegaan over deze geheimhouding. Zij menen dat
betrokken burgers van begin af aan bij deze zaak betrokken
dienen te worden.
PvdA geeft aan dat de bedoelde memo voor 16 april richting
raad zou komen volgens toezegging vanavond in de voorronde.
Ook zij menen dat burgers eerder betrokken dienen te worden
en zijn het daarom niet eens met deze bekrachtiging.
D66 wil weten of de geheimhouding vervalt als de memo er is
en of daar dan door de raad weer een besluit over genomen
dient te worden.
De voorzitter geeft aan dat de nieuwe memo dan openbaar is,
maar dat de geheimhouding blijft zoals die in de voorronde
besproken is, tenzij de raad zelf deze geheimhouding er af zal
halen door middel van een besluit.
GL geeft aan dat er voor hun geen zwaar wegende argumenten
waren voor deze geheimhouding. Mede omdat zij voor
transparantie zijn zullen zij tegen dit voorstel stemmen.
CU meent dat het college onrust bij de betrokkenen wil
wegnemen door deze geheimhouding, wat heel terecht is.
De voorzitter geeft aan dat het college zijn uiterste best zal
doen om de bedoelde memo op 16 april bij de raad te krijgen.
Vervolgens brengt hij het voorstel in stemming, waarvan de
uitslag luidt:
voor: de dames Van Brakel-Huijgen, Hanekamp-Janssen,
Kloosterman-van Kamperdijk, Patelias-Pieks, Rouwenhorst en
De Vries en de heren Van Baak, Beune, Consoli, Grimm,
Janssen, Van der Linden, Markus, Van den Moosdijk, Mulder,
Post, Vreman, De Vries en De Waard;
tegen: de dames De Boer, Bruinsma, Van Kerkhof en Vennis en
de heren Van den Dam, Elbers, Krijgsman en Op de Weegh;
zodat dit voorstel met 19 stemmen voor en 8 stemmen tegen is
aangenomen.
GL licht het amendement (bijlage 1). Zij willen dat er meer
starters- en sociale huurwoningen gebouwd gaan worden.
Na enige discussie binnen de raad over de bouw van met name
sociale huurwoningen en een stemverklaring van D66 brengt de
voorzitter achtereenvolgend het amendement en het
collegevoorstel in stemming, waarvan de uitslag luidt:
Amendement:
voor: de dames De Boer, Bruinsma en Van Kerkhof en de
heren Van den Dam, Elbers en Krijgsman;
tegen: de dames Van Brakel-Huijgen, Hanekamp-Janssen,
Kloosterman-van Kamperdijk, Patelias-Pieks, Rouwenhorst,
Vennis en De Vries en de heren Van Baak, Beune, Consoli,
Grimm, Janssen, Van der Linden, Markus, Van den Moosdijk,
Mulder, Post, Vreman, De Vries, De Waard en Op de Weegh;
zodat dit amendement met 6 stemmen voor en 21 stemmen
tegen is verworpen.
Raadsvoorstel:
voor: de dames Van Brakel-Huijgen, Hanekamp-Janssen,
Kloosterman-van Kamperdijk, Patelias-Pieks, Rouwenhorst,
Vennis en De Vries en de heren Van Baak, Beune, Consoli,
Grimm, Janssen, Van der Linden, Markus, Van den Moosdijk,
Mulder, Post, Vreman, De Vries, De Waard en Op de Weegh;
tegen: de dames De Boer, Bruinsma en Van Kerkhof en de
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heren Van den Dam, Elbers en Krijgsman;
zodat dit voorstel met 21 stemmen voor en 6 stemmen tegen is
aangenomen.
9.

Gemeente Overbetuwe en
de toekomst van het
doelgroepenvervoer in de
regio Arnhem Nijmegen na
2020

BOB licht een amendement toe (bijlage 2). Zij zijn van mening
dat het leerlingenvervoer op dit moment goed gaat en willen de
zekerheid dat dit zo blijft.
Wethouder Engels geeft, na enige discussie in de raad, aan dat
de kwaliteit van het huidige leerlingenvervoer het college ook
veel waard is en zij zullen er dus alles aan doen om dit zo te
kunnen laten voortzetten. De kwaliteitseisen van uit het
verleden zullen ook voor de toekomst gelden. Bij de nieuwe
aanbesteding zal hier rekening mee gehouden worden.
*Hij zegt toe met een korte memo te zullen komen met
informatie welke gemeenten er aan dit doelgroepenvervoer
zullen meedoen.
D66 geeft aan voor het amendement en het collegevoorstel te
zullen stemmen. Mocht het amendement het niet halen hebben
zij er alle vertrouwen in dat de portefeuillehouder de
kwaliteitseisen voor het leerlingenvervoer goed bewaakt.
De voorzitter brengt het amendement en het raadsvoorstel in
stemming, waarvan de uitslag luidt:
Amendement:
voor: de dames Hanekamp-Janssen, Vennis en De Vries en de
heren Van den Moosdijk en Op de Weegh;
tegen:de dames De Boer, Van Brakel-Huijgen, Bruinsma, Van
Kerkhof, Kloosterman-van Kamperdijk, Patelias-Pieks en
Rouwenhorst en de heren Van Baak, Beune, Consoli, Van den
Dam, Elbers, Grimm, Janssen, Krijgsman, Van der Linden,
Markus, Mulder, Post, Vreman, De Vries en De Waard;
zodat dit amendement met 5 stemmen voor en 22 stemmen
tegen is verworpen.
Raadsvoorstel:
voor:de dames De Boer, Van Brakel-Huijgen, Bruinsma,
Hanekamp-Janssen, Van Kerkhof, Kloosterman-van
Kamperdijk, Patelias-Pieks, Rouwenhorst en De Vries en de
heren Van Baak, Beune, Consoli, Van den Dam, Elbers,
Grimm, Janssen, Krijgsman, Van der Linden, Markus, Van den
Moosdijk, Mulder, Post, Vreman, De Vries en De Waard;
tegen: mevrouw Vennis en de heer en Op de Weegh;
zodat dit voorstel met 25 stemmen voor en 2 stemmen tegen is
aangenomen.

10.

Benoeming voorzitter
rekenkamercommissie*

De raad besluit bij acclamatie akkoord te gaan met de
benoeming van de heer Smeets tot voorzitter van de
rekenkamercommissie.
De heer Smeets legt vervolgens de belofte af.

11.

Controleverslag
fractievergoedingen*

De raad besluit unaniem conform voorstel van de
controlecommissie..

12.

Ontheffing
woonplaatsvereiste
wethouder Engels*

De raad besluit unaniem conform het voorstel van
burgemeester en wethouders.

13.

Instemming voor
mandatering griffier voor
privaatrechtelijke
rechtshandelingen*

De raad besluit unaniem conform het voorstel van
burgemeester en wethouders.

14.

Benoeming nieuw lid
raadspresidium*

De voorzitter deelt mee dat er 2 kandidaten zich hebben
aangemeld als presidiumlid, te weten de heer Beune en
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mevrouw Van Kerkhof. Er wordt daarom schriftelijk gestemd.
Voor het stembureau worden aangesteld mevrouw Vennis en
de heren Grimm en De Vries.
Na een korte schorsing deelt mevrouw Vennis de uitslag van de
stemming mee, te weten 19 stemmen voor de heer Beune en 8
stemmen voor mevrouw Van Kerkhof, zodat de heer Beune is
benoemd tot lid van het raadspresidium.
15.

16.
17.

Verbonden partijen

De voorzitter deelt mee dat uit een voorronde duidelijk is
geworden dat er raadsrapporteurs aangesteld kunnen worden
voor WSP en ODRA.
Voor WSP hebben zich aangemeld de heren Post en Van Baak
en voor de ODRA de heer Kroesen en mevrouw Bos.
De raad gaat akkoord met deze aanmeldingen, zodat
genoemde personen zijn benoemd tot raadsrapporteurs.

Verzamelbestemmingsplan De raad besluit unaniem conform het voorstel van
2018 najaar (3 locaties)
burgemeester en wethouders.
Wensen en bedenkingen
initiatief Rijnstate in Elst
Centraal

GL is blij met dit initiatief en zal het proces aandachtig blijven
volgen en dan met name met speciale aandacht voor fietsers
en openbaar vervoer.
PvdA is blij met dit initiatief. In de memo wordt echter
gesproken over een mogelijke kansrijke locatie voor een
zwembad en sporthal, wat voor hun echter iets te ver gaat.
De raad besluit unaniem conform het voorstel van
burgemeester en wethouders.

18.

Administratieve- en
begrotingswijzigingen
2019.

De raad besluit unaniem conform het voorstel van
burgemeester en wethouders.

19.

Ontslag en benoeming
burgerlid VVD.

De raad gaat akkoord met dit voorstel om de heer Roelofs te
ontslaan en mevrouw Bloks te benoemen tot burgerlid namens
de VVD-fractie.

20.

Motie BOB over maaltijd
voorziening minima.

BOB licht deze motie toe (bijlage 3)
CU stelt voor deze motie in een RTG bij het minimabeleid te
behandelen.
GBO meent ook dat deze motie behandeld kan worden bij de
bespreking over een integraal armoedebeleid. Zij stellen voor
deze motie in te trekken.
CDA vraagt zich af waarom nu deze motie, omdat zij ook graag
een integrale afweging willen maken over deze materie. Zij
pleiten voor aanhouding van deze motie.
BOB meent nu met deze motie te moeten komen omdat veel
burgers financieel minder bedeeld zijn. Hij zal daarom deze
motie niet in trekken of aan houden, voordat hij een reactie van
de portefeuillehouder heeft gehad.
Wethouder Horsthuis geeft aan dat aanhouden van deze motie
verstandig is. Dit mede omdat er een koppeling wordt
voorgesteld met de Gelrepas, welke nog geëvalueerd zal
worden bij het minimabeleid.
BOB geeft aan de motie aan te zullen houden.

21.

Sluiting.

De voorzitter deelt mee dat mevrouw Van Brakel het woord
wenst.
Mevrouw Van Brakel geeft aan dat aan het eind van deze, voor
de burgemeester, laatste officiële raadsvergadering, alle
fracties nog even het woord zullen voeren tot de burgemeester.
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Na deze vriendelijke woorden besluit de raad nog een raad
breed gesteunde motie (bijlage 4) aan te nemen, met
betrekking tot de toekenning van de Erepenning van de
gemeente Overbetuwe aan Toon van Asseldonk.
De voorzitter sluit de raadsvergadering om 22.37 uur.
Aldus vastgesteld ter openbare vergadering van 7 mei 2019

DE RAAD VOORNOEMD
De griffier,

De voorzitter,

Drs. D.E. van der Kamp

R.P. Hoytink-Roubos.

*Toezeggingen staan vermeld op iBabs bij Actielijst”
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Bijlage 1:

Amendement
Titel:

Sociale woningbouw in bestemmingsplan Steenbeekstraat

Agendapunt: Bestemmingsplan Zetten, Steenbeekstraat
Datum:
2 april 2019

De fractie van: GroenLinks en PvdA

Constaterende dat:


In het bestemmingsplan Zetten, Steenbeekstraat alleen middeldure en dure koopwoningen
zijn gepland (in totaal 19)

Overwegende dat:




Volgens het bijgestelde streefprogramma (zie raadsmemo 18INF00108 d.d. 9 oktober
2018) de woningbehoefte voor het westelijke gedeelte van de gemeente onder andere als
volgt is:
o Koop duur: -20
o Koop middelduur hoog: 10
o Koop middelduur laag: 40
o Huur betaalbaar: 10
De ontwikkelaar weliswaar aan een woningcorporatie een aantal sociale huurwoningen
heeft aangeboden, maar dat deze meer gericht waren op gezinnen/grotere huishoudens
terwijl er in Zetten juist behoefte is aan seniorgeschikte woningen en dat de commerciële
prijs voor de aangeboden woningen zodanig was dat deze niet verantwoord verhuurd
konden worden als sociale huurwoningen.

Stelt voor het bestemmingsplan als volgt te wijzigen:
 De dure koopwoningen uit het bestemmingsplan te schrappen;
 In de regels bij het bestemmingsplan de volgende percentages voor woningbouw categorieën op te
nemen:
o Minimaal 30% sociale huur
o Minimaal 20% sociale koop

Naam en ondertekening
-GroenLinks: Hanno Krijgsman

..............................................
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-PvdA: Elbert Elbers

..............................................

Bijlage 2:
Amendement
Registratienummer:
Agendapunt
Datum

: Gemeente Overbetuwe en de toekomst van het doelgroepenvervoer in de
Arnhem Nijmegen na 2020.
: 2 april 2019

regio

De fractie van: BOB
constaterende dat:
 de portefeuillehouder graag met voortvarendheid het tempo er goed in houdt en BOB dit
over het algemeen toejuicht.
 de op 27 maart ontvangen memo over nadere info kwaliteitskaders leerlingenvervoer van
de wethouder meer duidelijkheid verschaft, maar tegelijkertijd ook weer vragen oproept.
 Het vanwege de schaalgrootte voor het vraagafhankelijk vervoer en het routevervoer voor
dagbesteding en het vervoer vanuit de jeugdwet een goede keuze is om nu door te gaan
met de bestaande regionale samenwerking, de BVO-DRAN en niet uit te treden.
 uit de evaluatie van 2017 blijkt, dat zowel de leerlingen en hun ouders evenals de scholen
en de gemeente zeer tevreden zijn over het samen met Lingewaard apart georganiseerde
leerlingenvervoer.
 er in z’n algemeenheid tevredenheid bestaat over de huidige wijze van vervoer en dat o.a.
blijkens de inspreektekst van de Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe aan een
eventuele combinatie van leerlingenvervoer en vervoer vanuit de jeugdwet haken en ogen
zitten die de mogelijke efficiencywinst op voorhand beperken.
stelt voor om in het raadsbesluit
“bij de aanbesteding van het routevervoer ook het leerlingenvervoer in te brengen bij de BVODRAN” weg te laten.
Ondertekening en naam:
Ard op de Weegh (BOB)
Mariel de Vries (D66)
Toelichting:
Hierdoor krijgt de raad in 2019 de tijd op de inhoudelijke richting van het leerlingenvervoer te
bespreken. Ook is er dan ruimte voor participatie vanuit lokale belanghebbenden bij de wijze van
aanbesteding (in aansluiting op het eerdere interactieve proces uit 2012 en 2013).

Bijlage 3:
Motie
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Registratienummer:
Onderwerp: Maaltijdvoorziening minima
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 2 april 2019
overwegende dat:
1. het wenselijk is dat voor mensen met een minimuminkomen die zijn aangewezen op de
maaltijdvoorziening ‘Tafeltje Dekje’, die voorziening financieel toegankelijk is
2. dat o.a. de gemeente Arnhem en de gemeente Rheden hiertoe specifiek mensen met een
Gelrepas een korting van 2 euro 50 geven op de hoofdmaaltijd.
3. dat in het verleden de Stichting Algemene Hulpdienst Elst een dergelijke regeling ook aan de
gemeente heeft voorgesteld, maar dat die tot op heden niet is gerealiseerd.
verzoekt het college om:
1. zo spoedig mogelijk doch uiterlijk per 1 juli 2019 ook in Overbetuwe een kortingsregeling
specifiek voor minima in te voeren.
2. over de precieze datum van in werking treden afspraken te maken met de Stichting Algemene
Hulpdienst Elst en de Stichting Samen Zorgen die de praktische uitvoering van de regeling voor
hun rekening zullen moeten willen nemen.
3. voor de dekking van deze maatregel een beroep te doen op de reeds beschikbare middelen
binnen het minimabeleid
4. bij de voorstellen voor toekomstig minimabeleid met een voorstel te komen hoe de korting in de
toekomst het best kan worden voortgezet.
Ondertekening en naam:
Burgerbelangen Overbetuwe, Ard op de Weegh
D66, Roel Eefting
Toelichting
De Stichting Algemene Hulpdienst Elst (ism Attent Zorg en Behandeling) en de Stichting Samen
Zorgen verzorgen samen met vele vrijwilligers in Overbetuwe de maaltijdendienst Tafeltje Dekje1.
De gemeente Overbetuwe geeft een subsidie voor een deel van de bezorgkosten. Even als
indicatie: per 1 april 2019 bedragen de kosten voor mensen die gebruik maken van deze
maaltijdvoorziening in Elst tussen de 5 euro 91 en 7 euro 10 per hoofdmaaltijd, exclusief voor- en
nagerecht. Een voorgerecht kost 0,87 euro en voor een nagerecht gaan de prijzen variëren tussen
de 0,71 en 1,02 euro. Deze prijzen zijn nu voor iedereen gelijk.
In Arnhem en Rheden geldt een extra korting van 2 euro 50 per maaltijd voor mensen met een
Gelrepas of een CIZ-indicatie2. Een dergelijke kortingsregeling is eenvoudig ook in te voeren in
Overbetuwe. In Overbetuwe is deze regeling (nog) niet van toepassing. Uit oogpunt van
toegankelijkheid voor mensen met een minimuminkomen is een specifieke tegemoetkoming voor
mensen met een minimuminkomen wel wenselijk.

Als de Gelrepas lokaal wordt vervangen door een alternatief en als de Tweede Kamer de wijziging
in de landelijke regelgeving voor de eigen bijdragen in de Wmo per 1 januari 2020 heeft vastgesteld
(invoering abonnementstarief), kan bezien worden hoe de toegankelijkheid voor mensen met een
minimuminkomen ook in de toekomst vorm kan krijgen. Dat is nu echter geen reden voor (verder)
uitstel.

Bijlage 4:
Motie
1

https://www.overbetuwe.nl/Digitaal_loket/Producten_op_alfabet/M/maaltijden_voor_ouderen_subsidie

2

https://www.arnhem.nl/Inwoners/werk_en_inkomen/Voorzieningen_bij_een_laag_inkomen/maaltijdvoorzienin
g
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Registratienummer:
Onderwerp: toekenning Erepenning van de gemeente Overbetuwe
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering d.d. 2 april 2019
constaterende dat:
-de heer Toon van Asseldonk, burgemeester van Overbetuwe na zes jaar afscheid neemt.
-Hij veel heeft bereikt, vanuit zijn portefeuilles, als voorzitter van de gemeenteraad en als
burgervader.
-Toon van Asseldonk in zijn rol als burgemeester, Overbetuwe op verschillende manieren op de
kaart heeft gezet en een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling in de regio, en
daarbij Overbetuwe heeft gepositioneerd in de stedendriehoek Arnhem, Nijmegen en Wageningen.
-Hij in zijn rol als burgervader zeer betrokken was, sociaal, met veel empathie, dichtbij de inwoners
en bereikbaar voor iedereen.
-de heer Toon van Asseldonk zich als zogenoemde zij-instromer het burgemeesterschap in al zijn
facetten snel eigen heeft gemaakt en hij daarin een voorbeeld is geworden voor andere
burgemeesters die niet eerder actief waren in het lokale openbaar bestuur.
Zijn de voltallige raad en alle wethouders van mening dat
vanwege zijn betekenis voor Overbetuwe en haar inwoners, verenigingen, maatschappelijke
organisaties, bedrijfsleven en de plek die de gemeente dankzij burgemeester van Asseldonk heeft
verworven in de regio,
de heer van Asseldonk de hoogste gemeentelijke waardering toekomt:
De Erepenning van de gemeente Overbetuwe.

Ondertekening en naam:
Alle fracties van de gemeenteraad
Dennis Janssen, CDA

Peter de Waard, VVD

Henk Vreman, GBO

Ard Op de Weegh, BOB

Hanno Krijgsman, Groenlinks

Elbert Elbers, PvdA

Hans van den Moosdijk, D66

Hanny van Brakel, Christenunie
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