BESLUITENLIJST
VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD,
op 5 november 2019 – 19.00 uur
Aanwezig:
de voorzitter:
de griffier:
de raadsleden:

mevr. R.P. Hoytink-Roubos
mevr. drs. D.E. van der Kamp
CDA-fractie: dhr. D.J.T. Janssen, dhr. F.H.J.A. van der Linden (vanaf
19.10), mevr. D.A. Kloosterman-van Kamperdijk, mevr. A.J. Versluis, dhr. M.J.
van Baak, dhr. M.R.M. Markus, dhr. H.J. Mulder, dhr. L.
Consoli, dhr. R.B.H. Beune.
GBO-fractie: dhr. H.W.G.M. Vreman, dhr. A.H. Post, mevr. E.C. PateliasPieks, dhr. P.R. de Vries
GL-fractie:
Dhr. H. Krijgsman, mevr. C. van Kerkhof, dhr. A.T.L. van
den Dam (tot 22.00 uur), mevr. C.J. Bruinsma (tot 22.00 uur)
D66-fractie:
dhr. R. Eefting, mevr. M.A.C. de Vries, dhr. J.J.M. van den
Moosdijk, mevr. J.T.A. Hanekamp-Janssen(vanaf 19.30 uur)
VVD-fractie: mevr. J. Rouwenhorst, dhr. K. Grimm, dhr. P.W. de Waard
BOB-fractie: dhr. G.J.M. op de Weegh, mevr. D.J.M. Vennis
PvdA-fractie: Dhr. E. Elbers (tot 22.00 uur), mevr. C.E.M. de Boer
CU-fractie:
mevr. J.J. van Brakel-Huijgen

Collegeleden:

dhr. R.W.M. Engels, mevr. B.E. Faber-de Lange, dhr. W.H. Hol, dhr. D.E.W.
Horsthuis-Tangelder,

Overige aanwezigen:

dhr. M.F.H. Knaapen en mevr. M. Vincent

Afwezig:

Niemand

1

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en deelt mee dat de heer Van der
Linden en mevrouw Hanekamp iets later komen vanavond.
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Vaststelling agenda
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.
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Spreekrecht publieke tribune
De heer A. Peilouw spreekt namens de Molukse gemeenschap. Hij doet een oproep
aan de raad om geld beschikbaar te stellen voor de heropbouw van een Moluks eiland
naar aanleiding van een aardbeving van september 2019..
De heer Van der Linden arriveert ter vergadering.
De heer R. Barends heeft enkele opmerkingen omtrent deze begroting maar
concludeert dat in de (Over)betuwe prettig verblijven is voor een geboren Nijmegenaar
die nu op de rand van Arnhem woont.
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1

Ingekomen stukken en mededelingen
De heer Beune doet verslag van de eerste bijeenkomst over regionale samenwerking
Arnhem Nijmegen en roept de raadsleden op bij de volgende bijeenkomst aanwezig te

zijn.
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Programmabegroting 2020
CDA heeft enkele opmerkingen en vragen over deze programmabegroting. Het betreft
o.a.:
- Door diverse ontwikkelingen stijgt de algemene reserve minder dan zij wensen.
- De zorg blijft voor het CDA een zorg en dan met name voor de kwetsbare inwoners.
- Leefbaarheid in dorpen moet beter worden.
- Indien nodig zullen inkomsten verhoogd kunnen worden door o.a. verhoging van
gemeentelijke belastingen.
- Budget voor bouw OBC.
- Zorg voor extra investeringen bibliotheek.
- Aandacht voor goede zwemvoorziening in onze gemeente.
- Hoe wordt eenzaamheid van inwoners aangepakt?
- Afvalscheiding moet nog meer gebeuren.
- Staat van onze wegen moet beter.
- Stikstof problematiek verdient extra aandacht.
- De ingediende moties en het amendement, welke geen betrekking hebben op deze
begroting of onze gemeente, steunen zij niet.
Mevrouw Hanekamp-Janssen arriveert ter vergadering
GBO heeft enkele opmerkingen en vragen over deze programmabegroting. Het betreft
o.a.:
- Zij zijn blij met de vele positieve ontwikkelingen in onze gemeente.
- Zij maken zich zorgen om de jeugdzorg en de kosten voor het sociaal domein.
- Wegenonderhoud vraagt extra aandacht.
- Forse stijging afvalstoffenheffing, waarbij zij menen dat “de vervuiler moet betalen”.
- Veiligheid bij de railterminal is van groot belang.
- Milieustraat ontwikkelingen verdienen extra aandacht.
- Zij hopen dat de burgerparticipatie zich nog positiever gaat ontwikkelen in onze
gemeente.
- Zorg verdient extra zorg.
- Een visie op de ontwikkelingen van de algemene reserve is belangrijk
- Doorpakken op ontwikkelingen duurzaamheid goede zaak.
- Vitale sportparken vinden zij een goede ontwikkeling.
- Waar blijft de sportnota?
- De ingediende moties en het amendement zullen zij niet steunen.
GL heeft enkele opmerkingen en vragen over deze programmabegroting. Het betreft
o.a.:
- Zij hebben de begroting bekeken op financiële, sociale en groene duurzaamheid.
- Tekorten sociaal domein zijn zorgwekkend.
- GroenLinks wil weten of nu te kiezen financiële ontwikkelingen in de toekomst
beperkingen kunnen veroorzaken.
- Zij pleiten voor meer woningbouw naar kwalitatieve behoeften (motie M-6).
- Lukt het om bij de start van een woningbouwproject 30% sociale huurwoningen te
realiseren?
- Er moet gewerkt worden aan groene solidariteit (motie M-2).
- Klimaatdoelen moeten gehaald worden (motie M-3)
- Hoever staat het college met het aardgasvrij maken van wijken?
- Kosten voor duurzaamheid dienen beter gemonitord te worden.
D66 heeft enkele opmerkingen en vragen over deze programmabegroting. Het betreft
o.a.:
- Motie M-1, een gebaar voor de Molukken
- Communicatie is heel belangrijk op alle gebied.
- Aandacht voor inwonersmet meer of mindere deskundigheid. Als raadsleden weten
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we niet alles..
Wat zijn de financiële consequenties van invoering van de Omgevingswet?
Hoe kunnen we de controle op de kwaliteit van de zorg nu en voor de langere
termijn waarborgen?
De kwetsbare groepen in onze gemeente verdienen extra aandacht.

VVD heeft enkele opmerkingen en vragen over deze programmabegroting. Het betreft
o.a.:
- Ontwikkelingen ambtelijke organisatie bieden vertrouwen, waarbij kostenbeheersing
en beperking van inhuur belangrijk blijft
- Financieel gezien zullen we waakzaam moeten zijn.
- Uitvoeringen van aangenomen amendementen en moties in het verleden verdienen
extra aandacht.
- Hoe verder met ontwikkelen van woonwagenstandplaatsen?
- Besparing op kosten sociaal domein zijn niet zichtbaar in deze begroting.
- Hoe staat het met de ontwikkelingen van ‘De Hoge Hof”?
- Veiligheid rondom railterminal
- De ingediende moties en het amendement zullen zij niet steunen.
BOB heeft enkele opmerkingen en vragen over deze programmabegroting. Het betreft
o.a.:
- Jammer dat het weerstandsniveau slechter wordt door extra gebruik te maken van
de algemene reserves.
- Het is vreemd dat wij als gemeente extra kosten krijgen door het afstoten van taken
vanuit “Den Haag”. Het advies van de provincie om dan de ozb maar te verhogen
vinden zij zorgwekkend en niet de bedoeling.
- Zorg verdient extra zorg.
- Afvalstoffenheffing .(A-1)
- De interactie met de samenleving zou beter kunnen.
- Motie M-6 over de bibliotheek in Zetten wordt toegelicht en na enige discussie wordt
besloten deze motie aan te houden tot de raadsvergadering van 12 november
2019.
- De begroting oogt solide maar is zorgwekkend naar de toekomst toe.
- Motie M-1 dient wat BOB betreft uitgevoerd te worden, zeker gelet op de steun die
deze raad in het verleden heeft gerealiseerd voor de heropbouw van Sint Maarten.
PvdA heeft enkele opmerkingen en vragen over deze programmabegroting. Het betreft
o.a.:
- Wat draagt deze begroting bij aan meer zekerheid voor onze inwoners op goed
werk met een fatsoenlijk loon, een passende woning en een duurzame
leefomgeving?
- De ambtelijke ontwikkelingen in onze organisatie verdienen extra aandacht.
- Hoe worden de besparingen op het sociaal domein ingevuld en hoe wordt de raad
daarin tijdig betrokken.
- Hoe wordt door het college investeren in zonnepanelen gestimuleerd?
- Motie M-1 zullen zij steunen.
CU heeft enkele opmerkingen en vragen over deze programmabegroting. Het betreft
o.a.:
- De wijze waarop meerdere fracties vanavond hun inbreng leveren is niet conform
afspraak, omdat er geen algemene beschouwingen gehouden zouden worden.
- Een sluitende meerjarenbegroting vinden zij een positieve zaak, zeker met de vele
plannen die nog uitgevoerd dienen te worden.
- Zij steunen het ingediende amendement over de afvalstoffenheffing niet omdat
afgesproken is dat dit 100% kostendekkend is.
- Zij vinden het een dilemma om over andermans geld te beschikken en hebben
daarom moeite met motie M-1.
- Naar aanleiding van M-2 willen zij weten of de bestaande regelingen hieromtrent
niet voldoen.
- M-3 steunen zij niet.
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M-4 vinden zij als signaal positief.
M-6 steunen zij.

De voorzitter schorst de vergadering tot 21.00 uur.
Wethouder Faber-de Lange geeft enkele reacties op vragen c.q. opmerkingen die
gemaakt zijn op haar portefeuille, het betreft o.a.:
- Het college vindt het een belangrijke zaak om een gezonde gemeente te zijn en
blijven.
- Het risicoprofiel is een belangrijk iets om de algemene reserve op te kunnen
vangen.
- De raad kan aangeven wat het college in de toekomstige kadernota’s kan
verwerken, zodat wijn een gezonde gemeente blijven.
- Het is duidelijk een bevoegdheid van de raad om motie M-1 te steunen, waarna het
college deze bij aanname zal uitvoeren.
- *De aangenomen motie bomenbeleid is niet verwerkt in deze begroting en zal
daarom alsnog begin volgend jaar hierin opgenomen worden.
Wethouder Hol geeft enkele reacties op vragen c.q. opmerkingen die gemaakt zijn op
zijn portefeuille, het betreft o.a.:
- Er wordt voortgang geboekt op het gebied van realisering van 30% sociale
huurwoningen bij nieuwe woningbouwprojecten.
- Wat betreft de woonbehoefte verwijst hij naar de memo van 26 maart 2019 naar
aanleiding van de motie M-20 bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar.
- Het woonwagenbeleid zal besproken worden op de politieke avond van 19
november a.s..
- *In februari 2020 zal meer duidelijkheid gegeven kunnen worden over de
ontmoetingsruimte bij De Hoge Hof in Herveld.
- Motie M-4 en M-6 ontraadt hij nu.
Wethouder Engels geeft enkele reacties op vragen c.q. opmerkingen die gemaakt zijn
op zijn portefeuille, het betreft o.a.:
- De zorgen over het sociaal domein leven ook bij het college.
- *In het eerste kwartaal van 2020 zal meer informatie richting raad komen over de
ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein.
- *Informatie over de aanpak van eenzaamheid zal het eerste kwartaal van 2020
richting raad gaan.
- Er zal efficiënter om gegaan worden met de financiering van het sociaal domein.
- “Hart van Oosterhout” is gisteren gepresenteerd in Oosterhout
Wethouder Horsthuis geeft enkele reacties op vragen c.q. opmerkingen die gemaakt
zijn op zijn portefeuille, het betreft o.a.:
- Het uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing is 100 % kostendekkend en daarom
steunt het college amendement A-1 niet.
- Voorlichting over afvalscheiding wordt al op vele fronten gegeven, o.a. op scholen.
- In de loop van het volgend jaar zal begonnen worden met wijkuitvoeringsplannen,
zodat wat hem betreft motie M-2 overbodig is.
- *Het warmteplan zal begin volgend jaar aan de raad worden aangeboden.
- Motie M-3 wordt door het college niet realistisch geacht.
CDA geeft aan het amendement niet te steunen.
De problematiek met betrekking tot de moties M-2 en M-3 zal nog behandeld worden,
zodat zij deze niet steunen.
Motie M-4 steunen zij niet omdat een eerder aangenomen motie hier omtrent veel
breder was en goed wordt uitgevoerd.
Motie M-6 zou wat hun betreft aangehouden kunnen worden.
GBO geeft nogmaals aan het amendement niet te zullen steunen.
De moties M-2 en M-3 zou wat hun betreft aangehouden kunnen worden terwijl de
moties M-4 en M-5 een herhaling van zetten zijn, dus steunen zij die niet.
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Ook M-6 steunen zij niet.
GL geeft aan het amendement niet te steunen, omdat zij geen cadeaus uit willen delen
voor 1 jaar.
M-2 zullen zij aanhouden tot het warmteplan en actieplan mobiliteit
M-3 willen zij wel in stemming brengen.
M-4 zullen zij steunen.
M-6 zal ook aangehouden worden tot na de technische uitlegsessie
D66 geeft aan dat M-4 aangehouden zal worden.
Zij doen nogmaals een pleidooi om motie M-1 te steunen.
CDA houdt een pleidooi om de motie M-1 nu aan te houden en volgende week met een
vernieuwde motie te komen met mogelijkheden voor steun aan de wederopbouw van
het Molukse eiland.
Amendement BOB en D66 over afvalstoffenheffing:
BOB en D66 stemmen voor dit amendement.
PvdA, CU, GBO, GL CDA en VVD stemmen tegen dit amendement.
Dit amendement wordt met 6 stemmen voor en 23 stemmen tegen verworpen.
Programmabegroting 2020:
GL geeft als stemverklaring: GroenLinks ziet de noodzaak van investeringen die het
college wil doen in een aantal grote projecten. We missen alleen wel de duiding van de
risico’s die deze investeringen in te toekomst kunnen opleveren en in de ruimte die de
begroting laat voor toekomstige nadere keuzes.
CDA, CU, GBO, VVD, PvdA en D66 stemmen voor dit voorstel.
GL en BOB stemmen tegen dit voorstel.
De programmabegroting 2020 is daarom met 23 stemmen voor en 6 stemmen tegen
aangenomen.
BOB verzoekt om een hoofdelijke stemming over motie M-1
Motie M-1 D66, BOB en PvdA over een menselijk gebaar voor de Molukken:
voor: dhr. Eefting, mevr. De Vries, dhr. V.d.Moosdijk, mevr. Hanekamp, dhr. Op de
Weegh, mevr. Vennis, dhr. Elbers, mevr. De Boer, dhr. Janssen, dhr. Krijgsman en
mevr. v. Kerkhof;
tegen: dhr.v.Dam, #mevr. Bruinsma, dhr. De Waard, mevr. Rouwenhorst, dhr. Grimm,
mevr. Van Brakel, dhr.v.d.Linden,# mevr. Kloosterman, Versluis, dhr.v.Baak, dhr.
Markus, dhr. Mulder, dhr. Consoli, dhr. Beune, dhr. Vreman, dhr. Post, mevr. Patelias
en dhr. De Vries;
# De dames Bruinsma en Kloosterman geven aan als raadslid tegen te moeten
stemmen maar als persoon wel voor een actie te zijn. Mevr. Kloosterman geeft aan als
persoon een financiële bijdrage te zullen leveren.
Deze motie is met 11 stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen.
De voorzitter schorst vanwege ongeregeldheden op de publieke tribune de raad voor
enkele minuten.
Na 15 minuten heropent de voorzitter de vergadering. De raadsleden Elbers, Bruinsma
en Van den Dam hebben de vergadering verlaten.
Motie M-3 Groenlinks over nu maatregelen voor duurzame toekomst:
GL (dhr.Krijgsman en mevr. V.Kerkhof), BOB en PvdA (mevr. De Boer) stemmen voor
deze motie.
CDA, VVD, D66, GBO* en CU stemmen tegen deze motie. * De heer Vreman was ten
tijde van de stemming niet aanwezig.
Deze motie is met 5 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen
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6.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.12 uur.

Aldus vastgesteld ter openbare vergadering van 3 december 2019
DE RAAD VOORNOEMD
De griffier,

De voorzitter,

Drs. D.E. van der Kamp

R.P. Hoytink-Roubos.
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Bijlage 1:
A-1 AMENDEMENT
Voorstel nr. 5

Onderwerp/ontwerpbesluit: Programmabegroting 2020
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 5 november 2019
Ondergetekenden stelt/stellen voor het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

de tekst:
1. De programmabegroting 2020 vaststellen en kennisnemen van de
meerjarenramingen 2021-2023
2. Een bestemmingsreserve Sociaal Domein instellen voor de tijdelijke dekking van de
extra kosten Sociaal Domein (€ 9.027.000) in de periode 2020 tot en met 2023 en
3. Het in beslispunt 2 genoemde bedrag dekken uit de Algemene Reserve
te vervangen door:
1. De programmabegroting 2020 vaststellen en kennisnemen van de
meerjarenramingen 2021-2023
2. Een bestemmingsreserve Sociaal Domein instellen voor de tijdelijke dekking van de
extra kosten Sociaal Domein (€ 9.027.000) in de periode 2020 tot en met 2023
3. In 2019 325.000 euro van de totale stijging netto lasten voor afval eenmalig niet door
te berekenen in de afvalstoffenheffing, vooruitlopend op
4. De in beslispunt 2 en 3 genoemde bedragen te dekken uit de Algemene Reserve en
5. Daarmee het uitgangspunt 100% kostendekkendheid voor de afvalstoffenheffing in
2020 (pag.8) evenredig aan het bedrag onder 3 lager vast te stellen
Toelichting:
In de periode 2014 tot heden steeg de afvalstoffenheffing in Overbetuwe jaarlijks gemiddeld met
zo’n 4,5%.
Dit jaar is in de concept-begroting een stijging van meer dan 30% voorzien.
Dat wijkt af van de Kadernota 2020, die de raad op 3 juli besprak. Hierin was via PNL alleen een
toename van 100.000 euro aan personele lasten voorzien voor de milieustraat, ten laste van de
afvalstoffenheffing (pag. 17). Verder was opgenomen “1. Afval/riolering, 100% dekking. Geen
nadere toelichting.”(pag. 31).
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O.a. uit antwoorden op schriftelijke raadsvragen van 19 september 2019 blijkt dat de kostenstijging
een aantal verschillende posten betreft.
Zo’n forse verhoging vraagt om meer dan een technische doorvertaling. Ook omdat er nog de
afspraak staat om het in 2017 vastgestelde uitvoeringsplan afval kort na invoering te evalueren.
Enkele maanden geleden is in een voorronde over een tussenrapportage ook afgesproken om
richting deze begroting tijdig de discussie te voeren over de wenselijkheid van 100%
kostendekking in 2020. Tot op heden heeft die discussie echter niet plaats¬gevonden. Ook zijn in
deze begroting niet – zoals in Lingewaard – meerdere scenario’s opgenomen, om die discussie te
faciliteren.
Gelet op de wenselijkheid om deze discussies goed te kunnen voeren en de wens van een
stabiele ontwikkeling van de lasten, zorgt dit amendement ervoor dat ca. 25% van de
kostenstijging in 2020 geen directe doorvertaling krijgt naar de afvalstoffenheffing. Daarmee kan
later worden bepaald of dit bedrag in 2021 alsnog in de heffing wordt verwerkt of dat structureel
andere keuzes worden gemaakt (ombuigingen). Ook kan de verdeling vast/variabel nader worden
bezien, mede aan de hand van de effecten op bijv. afvaldumping en armoedeval van de verhoging
die wel al in 2020 plaatsvindt.
Ondertekening en naam:
Ard op de Weegh, BurgerBelangen Overbetuwe
Roel Eefting, D66

Dit amendement is: aangenomen / verworpen in de vergadering van: ………………..
Stemverhouding:

Fracties voor:

Fracties tegen:

.…………………………..
…………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...

………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

……………………
drs. D.E. van der Kamp
griffier

…………………………
R.P. Hoytink-Roubos
voorzitter

Bijlage 2:
M-1

MOTIE

Voorstel: Een menselijk gebaar voor de Molukken
Keuze:
-Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 5 november 2019
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Onderwerp: Programmabegroting 2020
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Overbetuwe,
Constaterende dat:









Elst en de Overbetuwe als gemeente een grote Molukse gemeenschap heeft die zeer
betrokken is bij de recente ramp die zich op grote afstand heeft afgespeeld;
de Molukken en Ambon op 26 september zwaar zijn getroffen door een aardbeving. Tot
nu toe zijn al meer dan 1500 naschokken geregistreerd. Met name kinderen en ouderen
raken getraumatiseerd door de vele naschokken en durven niet terug te keren naar hun
woningen;
door de aardbeving en naschokken zijn er tot op heden 41 doden gevallen, meer dan
1600 mensen zijn gewond geraakt en ook zijn er rond 150.000 mensen noodgedwongen
geëvacueerd; − Velen inwoners zijn gevlucht naar de hoger gelegen bergen vanwege de
angst voor een mogelijke dreigende tsunami;
voor het eiland noodzakelijke basisvoorzieningen zoals een ziekenhuis, brug en de
universiteit zijn het zwaar beschadigd;
de eerste hulp met noodtenten en gaarkeukens zijn inmiddels op gang gekomen, helaas
zal er in de komende periode nog veel meer hulp nodig zijn;
er is op dit moment een landelijke hulpactie op touw gezet waarover de VNG gemeenten
in eerdere gevallen geadviseerd heeft – indien de gemeente overwoog geldelijke steun te
bieden – dit bedrag over te maken op daarvoor bestemde giro- nummer van het Rode
Kruis onder vermelding dat de geldelijke steun wordt besteed aan de Molukse slachtoffers
van de aardbeving.

Deze motie is op initiatief van de Molukse gemeenschap in de Overbetuwe tot stand gekomen.
Verzoekt het college
Een eenmalige symbolische bijdrage van € 10.000,- of meer beschikbaar te stellen voor noodhulp
en dit te dekken uit de post onvoorzien.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening, naam:
D66 Overbetuwe: Roel Eefting
BOB: Ard op de Weegh
PVDA: Elbert Elbers

De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van: ………………...
Stemverhouding:

………………..……
drs. D.E. van der Kamp
griffier
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Fracties voor:
.…………………………..
…………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...

Fracties tegen:
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

…………………………
R.P. Hoytink-Roubos
voorzitter

Bijlage 3:
M-2 MOTIE
Voorstel: Energietransitie voor iedereen
Programma begroting 2020
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 5 november 2019
Onderwerp: Programma begroting 2020
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Overbetuwe,
Gehoord de beraadslaging,
-overwegende dat
-

Iedereen zo snel mogelijk om moet kunnen schakelen naar het gebruik van
duurzame energie;

-

Mensen met weinig financiële middelen nu niet mee kunnen doen omdat de
risico’s en de kosten van de noodzakelijke investeringen hoog zijn;

-

Er een nieuwe tweedeling dreigt te ontstaan tussen mensen met meer en
minder financiële middelen.

Verzoekt het college:
- In het eerste kwartaal van 2020 met een voorstel te komen om het voor
zoveel mogelijk mensen met een lager inkomen financieel aantrekkelijk te
maken om deel te nemen aan de energietransitie, in ieder geval op het
gebied van wonen en waar mogelijk ook op het gebied van mobiliteit.

en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening, naam:
GL, Carla van Kerkhof
De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van: ………………...
Stemverhouding:
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Fracties voor:
.…………………………..
…………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...

Fracties tegen:
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

………………..……
drs. D.E. van der Kamp
griffier

…………………………
R.P. Hoytink-Roubos
voorzitter

Bijlage 4:
M-3

MOTIE

Voorstel: nu maatregelen voor een duurzame toekomst
Naar aanleiding van programmabegroting
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 5 november 2019
Onderwerp: Programmabegroting 2020
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Overbetuwe,
Gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat:
 Overbetuwe volgens het college qua plannen op koers zit voor de routekaart
Duurzaam Overbetuwe;
 Het onduidelijk is of Overbetuwe ook op koers zit qua energiebesparing en
aandeel duurzame energie;
 Gezien de urgentie van het klimaatprobleem we eigenlijk veel eerder dan
2050 CO2-neutraal moeten zijn.
Verzoekt het college:
Voor het einde van het eerste kwartaal 2020 aan de gemeenteraad voorstellen te
doen om:
1. De CO2-uitstoot van het (lokale) verkeer sneller te verminderen, door
bijvoorbeeld versnelde aanleg van fietsverbindingen binnen en tussen de
dorpen, de maximumsnelheden te verlagen en door als gemeente zelf het
goede voorbeeld te geven;
2. De CO2-uitstoot van gebouwen sneller gepland te verminderen, door
bijvoorbeeld de energiebesparende maatregelen in het activiteitenbesluit
meer te gaan handhaven, zonnepanelen verplicht te stellen bij nieuwbouw en
door as gemeente zelf het goede voorbeeld te geven;
3. De CO2-uitstoot van de landbouw sneller te verminderen, door kringloop
landbouw en energietransitie van de landbouw actief te stimuleren en te
ondersteunen.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening, naam:
GroenLinks, Hanno Krijgsman
De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van: ………………...
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Stemverhouding:

Fracties voor:
.…………………………..
…………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...

………………..……
drs. D.E. van der Kamp
griffier

Fracties tegen:
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

…………………………
R.P. Hoytink-Roubos
voorzitter

Bijlage 5:
M-4

MOTIE

Voorstel: versnelling bouw sociale huurwoningen
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 5-11-2019
Naar aanleiding van agendapunt nr.5 programmabegroting
Onderwerp: programmabegroting 2020
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Overbetuwe,
Overwegende dat
- In de voortgangsrapportage woonagenda van 16 oktober 2019 wordt geconstateerd dat
het woningbouwprogramma in lijn is met de behoefteraming, behalve voor sociale huur en
koop middelduur laag
- De druk op de sociale huurwoningvoorraad in de afgelopen jaren steeds toeneemt. Dat uit
zich in onder meer een sterke stijging van het aantal zeer actief woningzoekenden, een
verdere daling van de slaagkans en een stijging van de gemiddelde zoektijd
Constaterende dat
- In de afgelopen jaren (2015 tot en met 2018) veel te weinig sociale huurwoningen zijn
gebouwd
- In het woningbouwprogramma in prioritaire plannen nog onvoldoende sociale
huurwoningen zijn opgenomen om aan de totale behoefte van 350 tot 400 voor de periode
2015-2025 tegemoet te kunnen komen
Van mening dat
- De aangenomen en raadsbreed gedragen motie van 6 november 2018 “stimulering bouw
sociale huurwoningen” niet heeft geleid tot meer sociale huurwoningen
- Meer moet worden gedaan om sociale huurwoningen in de plannen af te dwingen
Draagt het college op
1. In alle nieuwe of te wijzigen bestemmingsplannen een verplicht percentage van 30%
sociale huurwoningen op te nemen;
2. In alle lopende plannen waar de gemeente een grondpositie heeft 30% sociale huur als
voorwaarde te stellen;
3. In de prioritering van plannen het realiseren van 30% sociale huurwoningen als
voorwaarde op te nemen en niet langer als bonuscategorie;
4. een methodiek te ontwikkelen waardoor het mogelijk wordt om gemotiveerd af te wijken
van de 30% sociale huur en deze benadering vooraf met de raad af te stemmen
5. de plannen met sociale huurwoningen eerst voor te leggen aan de lokale
woningcorporaties en bij het niet kunnen realiseren door deze partijen, de plannen voor te
leggen aan andere regionaal opererende corporaties en eventueel aan andere
ontwikkelende partijen.
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Ondertekening, naam:
D66: Hans van den Moosdijk
PvdA: Elbert Elbers
BOB: Dia Vennis

De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van: ………………...
Stemverhouding:

Fracties voor:
.…………………………..
…………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...

………………..……
drs. D.E. van der Kamp
griffier

Fracties tegen:
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

…………………………
R.P. Hoytink-Roubos
voorzitter

Bijlage 6:
M-5 MOTIE
Voorstel:
-Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 5
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 05-11-2019
Onderwerp: Prestatieafspraken en budget bibliotheek
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Overbetuwe,
Gehoord de beraadslaging,
-overwegende dat
a. in de voorronde van 22 oktober is gesproken over de voortgang bij het maken van
prestatieafspraken met de bibliotheek (obgz)
b. hierbij ook prestaties aan de orde zijn die niet exclusief het domein van de
bibliotheek betreffen
c. een aantal partijen hebben aangegeven dat verdere stappen op het pad van
inspanningsverplichtingen naar prestatieafspraken wenselijk zijn
d. de portefeuillehouder in gesprek is met de bibliotheek over de gebruikerswensen
voor de nieuwbouw van De Wanmolen
-spreekt uit dat tot dat de prestatieafspraken verder zijn uitgewerkt een verhoging
van het budget voor De Wanmolen of het budget voor OBGZ niet aan de orde is
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam :
Ard op de Weegh, Burgerbelangen Overbetuwe

De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van: 05-11-2019
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Stemverhouding:

Fracties voor:
.…………………………..
…………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...

………………..……
drs. D.E. van der Kamp
griffier

Fracties tegen:
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

…………………………
R.P. Hoytink-Roubos
voorzitter

Bijlage 7:
M-6 MOTIE
Voorstel: Meer bouwen naar kwalitatieve behoefte
Naar aanleiding van programmabegroting 2020
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 5 november 2019
Onderwerp: Programmabegroting 2020
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Overbetuwe,
Gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat:
 In de voortgangsrapportage Woonagenda 2020 wordt geconstateerd dat de
gemeente op koers is met de kwantitatieve woonopgaven, maar dat dit niet
geldt voor de kwalitatieve woonopgaven: de realisatie van sociale
huurwoningen en woningen uit de categorie ‘koop middelduur laag’ blijft
achter;
 Ook de projecten die in ontwerp zijn, een scheefgroei laten zien: er teveel
dure huurwoningen en dure koopwoningen in de planning en te weinig sociale
huurwoningen en goedkopere koopwoningen;
 De gemeente hiermee onvoldoende zorg kan dragen voor kwetsbare groepen
op de woningmarkt, zoals starters en mensen met een laag inkomen.
Draagt het college op:
1. Voor het einde van het eerste kwartaal 2020 aan te geven wat de
belemmeringen zijn (geweest) om voldoende woningen te realiseren in de
woningbouwcategorieën ‘sociale huur’, ‘koop goedkoop’ en ‘koop middelduur
laag’.
2. Voor het einde van het eerste kwartaal 2020 een plan van aanpak ter
besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen, om deze
belemmeringen weg te nemen en daarmee het belegde programma
(prioritaire projecten) meer in de pas te laten lopen met het streefprogramma,
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met name voor de woningbouwcategorieën ‘sociale huur’, ‘koop goedkoop’ en
‘koop middelduur laag’.
3. Hierbij ook de mogelijkheden in overweging te nemen om in alle nieuwe of te
wijzigen bestemmingsplannen verplichte percentages op te nemen van de
woningbouwcategorieën ‘sociale huur’, ‘koop goedkoop’ en/of ‘koop
middelduur laag’, om minimumpercentages voor deze
woningbouwcategorieën op te nemen in de prioriteringssystematiek en om
minimumpercentages voor deze woningbouwcategorieën als voorwaarde te
stellen in lopende plannen waar de gemeente een grondpositie heeft.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening, naam:
GroenLinks, Hanno Krijgsman
De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van: 05-11-2019
Stemverhouding:

Fracties voor:
.…………………………..
…………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...

………………..……
drs. D.E. van der Kamp
griffier
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Fracties tegen:
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

…………………………
R.P. Hoytink-Roubos
voorzitter

