Besluitenlijst raadsvergadering Overbetuwe d.d. 3 juni 2019
Aanwezig:

De dames C.E.M. de Boer, J.J. van Brakel-Huijgen (wnd. Voorzitter), 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, D.E. van der Kamp (griffier) en R.P. HoytinkRoubos (voorzitter) en de heren M. van Baak, L. Consoli, A.T.L van den Dam, R. Eefting, E.
Elbers, K. Grimm, D.J.T. Janssen, H. Krijgsman, 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 en G.J.M. op de
Weegh.

Afwezig:

De dames C.J. Bruinsma en J. Versluis en de heren R.B.H. Beune en F.H.J.A. van der
Linden.

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 deze vergadering om 21.00 uur.
De voorzitter deelt mee dat bericht van verhindering is
binnengekomen van de dames Bruinsma en Versluis en de
heren Beune en Van der Linden.
Stemmingsnummer: 6, de heer Markus

2.

Vragenuur.

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3.

Vaststelling agenda.

De voorzitter deelt mee dat het CDA heeft meegedeeld niet met
een amendement te komen bij agendapunt 11, zodat dit
agendapunt ook een hamerstuk kan worden, waarmee de raad
akkoord gaat.
Een door BOB ingediende motie zal worden aangehouden tot
de kadernotaraad.

4.

Spreekrecht publieke
tribune

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5.

Vaststelling besluitenlijst
van 7 mei 2019.

Deze besluitenlijst wordt conform voorstel door de raad
vastgesteld.

6.

Ingekomen stukken en
mededelingen

GL wil naar aanleiding van motie Mo-18 weten of er al een
woningbouwregisseur is aangesteld. Voor 1 maart zou er een
overzicht van de voortgang van de woningbouwagenda komen,
die er echter nog niet is gekomen. Wanneer kunnen wij die
verwachten?
Ook menen zij dat de motie M-15 van de kadernotaraad van
vorig jaar nog niet is uitgevoerd en willen daarom weten
wanneer wij dit tegemoet kunnen zien.
*Wethouder Van Baal geeft aan dat deze vragen schriftelijk
zullen worden beantwoord.
PvdA is van mening dat er bij de ingekomen post weer veel
memo’s zaten. Op verschillende manieren worden deze door de
raad verwerkt, bijvoorbeeld door hierop schriftelijke vragen te
stellen. Zij willen graag dat er regelmatig door
portefeuillehouders uitleg gegeven gaat worden over de diverse
memo’s en vragen het raadspresidium hier een oplossing voor
te zoeken.
*De voorzitter zegt toe dat de “memo-problematiek” op de
agenda van de eerstvolgende presidiumvergadering zal komen.
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7.
8.

Verbonden partijen.
Jaarstukken 2018 en
concept begroting 2020
Veilig Thuis GelderlandMidden*

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
CU heeft enkele vragen, omdat dit stuk rechtstreeks op deze
agenda is geplaatst. Het betreft o.a.:
- De verdeling van de bekostiging van de
multidisciplinaire aanpak;
- De risico’s in de begroting m.b.t. uitvoering kerntaken,
waarbij andere taken dan minder worden uitgevoerd,
welke zijn die andere taken?
Wethouder Engels geeft aan dat de multidisciplinaire aanpak
ook in onze gemeente wordt gehanteerd. *In een
tussenrapportage zal hij aangeven wat de meerkosten zullen
worden voor 2019 voor Veilig Thuis voor onze gemeente.
Hij geeft, n.a.v. vragen van de CDA-fractie, o.a. aan dat “Veilig
Thuis” vol loopt en dat de gemeente Overbetuwe geen
wachtlijst kent als het gaat om de doelgroep GGZ.
Met algemene stemmen wordt door de raad besloten conform
voorstel van burgemeester en wethouders.

9.

Vaststellen
bestemmingsplan
"Herveld, Hoofdstraat
ongenummerd (tussen 71
en 85)"

VVD geeft als stemverklaring op het te betreuren dat met dit
besluit de zorgfuncties in Herveld verspreid worden. Zij zullen
echter wel voor dit voorstel stemmen, maar hebben daarom wel
een motie ingediend bijlage 1), welke wordt toegelicht.
Zij geven, mede n.a.v. van vragen van de fracties CU en PvdA,,
aan dat de gemeente een bemiddelende rol zou kunnen spelen
met betrekking tot de zorg in dit gebied in Herveld. Daarom
verzoeken zij ook om een visie op wonen met zorg en
voorzieningen in dit gebied te maken en aan de raad aan te
bieden.
Wethouder Van Baal geeft aan dat ook hier ter plekke de zorg
in de loop der jaren is veranderd. Veel inwoners hebben
inmiddels voor een eigen zorgaanbieder gekozen. In de nieuwe
plannen, mede n.a.v. leegloop verzorgingshuis De Hoge Hof,
zal een huiskamerfunctie komen en zijn er afspraken gemaakt
met De Driestroom. Er komt echter geen maatschappelijke
maaltijdvoorziening.
Naar aanleiding van enige discussie geeft hij aan dat uitvoering
van deze motie erg moeilijk is. Wel zal er hiervoor o.a. overleg
gevoerd kunnen worden met diverse instanties, zoals o.a. de
zorgaanbieders en De Driestroom. Garantie over een positieve
uitvoering van deze motie kan hij daarom niet geven.
De voorzitter brengt achtereenvolgend het collegevoorstel en
de motie in stemming, waarvan de uitslag luidt:
Collegevoorstel:
Dit voorstel wordt unaniem door de raad aangenomen.
Motie:
Deze motie wordt unaniem door de raad aangenomen.

10.

Zienswijze begroting 2020
en jaarrekening 2018
VGGM

11.

MGR- gewijzigde
begroting 2019,
meerjarenbegroting 20202023,
uitvoeringsprogramma,

GL geeft aan blij te zijn met de aanpassing van de passage
over de monitoring.
CDA licht een raadsbreed ingediend amendement toe. (bijlage
2)
De voorzitter geeft als portefeuillehouder aan dit amendement
te steunen.
Zij constateert vervolgens dat zowel het amendement, als ook
het collegevoorstel unaniem door de raad is aangenomen.
Nadat BOB een opmerking heeft gemaakt over een aangepaste
zienswijze van de raad door het college van afgelopen ochtend,
wordt met algemene stemmen door de raad besloten conform
voorstel van burgemeester en wethouders.
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uitvoeringsplan
12.

Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente
Overbetuwe 2019

Met algemene stemmen wordt door de raad besloten conform
voorstel van burgemeester en wethouders.

13.

Geactualiseerde
grondexploitatie per 1-12019

Met algemene stemmen wordt door de raad besloten conform
voorstel van burgemeester en wethouders.

14.

Zienswijze Conceptbegroting 2020 en
voorlopige jaarrekening
2019 en jaarverslag
2018 Regio ArnhemNijmegen

Met algemene stemmen wordt door de raad besloten conform
voorstel van burgemeester en wethouders.

15.

Meerjarenbegroting BVODRAN 2020-2023 en de
gewijzigde begroting 2019

Met algemene stemmen wordt door de raad besloten conform
voorstel van burgemeester en wethouders.

16.

Administratieve- en
begrotingswijzigingen

Met algemene stemmen wordt door de raad besloten conform
voorstel van burgemeester en wethouders.

17.

Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.46 uur

Aldus vastgesteld ter openbare vergadering van 25 juni 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:
Motie
Registratienummer:
Agendapunt: 9
Onderwerp: Behoud maatschappelijke zorgfunctie Hoge Hof Herveld
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering d.d. 3 juni 2019
overwegende / gelezen hebbende / constaterende dat:
1. In Herveld een gebied is bestemd als maatschappelijk/zorgcentrum waarbinnen, niet
gescheiden door verkeerswegen, wonen voor senioren, zorg en aangrenzend voorzieningen
gecombineerd zijn;
2. In het gebied een woonomgeving is gecreëerd waarin mensen kunnen wonen in de nabijheid
van zorg en voorzieningen;
3. Door het vertrek van Stichting Samen Zorgen uit het gebied naar een locatie daarbuiten, het
onderdeel zorg uit het daartoe bestemde gebied verdwijnt;
4. Voor de invulling van de achterblijvende locatie (van Zorgcentrum De Hoge Hof) een
intentieovereenkomst met de grondeigenaar Woonstichting Valburg is gesloten;
5. De informatie die is verstrekt bij het bestemmingsplan “Herveld, Hoofdstraat ongenummerd
(tussen 71 en 85)” geen waarborg geeft voor het opnieuw invullen van het onderdeel zorg;
6. Een eigentijdse en realiseerbare duurzame invulling van het onderdeel (maatschappelijke) zorg
op de huidige locatie, in het belang van de mensen die er wonen, nodig is;
7. Het niet wenselijk is dat er ten gevolge van de nadere uitwerking van de intentieovereenkomst,
bij besluitvorming over een bestemmingsplan, geconstateerd moet worden dat het onderdeel zorg
is verdwenen,
verzoekt het college om:
1. Een visie op wonen met zorg en voorzieningen in dit gebied te maken en aan de raad aan te
bieden;
2. Geen bestemmingsplan betreffende de locatie aan de Binnenstraat aan de raad aan te bieden
voordat over de visie (punt 1.) overeenstemming is bereikt met de raad;
3. Nog geen verdergaande overeenkomsten betreffende deze locatie te sluiten voordat over de
visie (punt 1.) overeenstemming is bereikt met de raad;
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En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
Karel Grimm (VVD)
Martijn Markus (CDA)
Ard op de Weegh (BOB)
Janita Hanekamp-Janssen (D66)
Elbert Elbers (PvdA)

De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van: 3 juni 2019
Stemverhouding:

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

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

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

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

Bijlage 2:
Amendement
Agendapunt: 10 Zienswijze begroting 2020 VGGM en Jaarrekening VGGM 2018
Datum: 3 juni 2019
De raad in vergadering bijeen, gelezen hebbende het voorstel van het College van B&W
Gemeente Overbetuwe, Zienswijze begroting 2020 en Jaarrekening 2018 VGGM, de
concept zienswijze van de gemeente Arnhem over deze begroting en voortbordurend op
de kaders voor veiligheid in Overbetuwe (motie d.d. 16 april 2019) en de discussie die
door de raad op 13 november 2018 is gevoerd over Veilig Thuis Gelderland
constaterende dat:



ook door regiogemeenten niet zondermeer wordt ingestemd met de voorgestelde begroting
2020 van VGGM;
in 2019 in Overbetuwe een veiligheidsnota wordt opgesteld voor de periode 2020 – 2023
samen met de gemeente Lingewaard;
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door de gemeenteraad van Overbetuwe via een motie op 16 april 2019 expliciet aandacht
is gevraagd in deze veiligheidsnota voor onder andere de aanpak van verward gedrag en
andere vormen van overlast en dat dit gevolgen heeft voor de samenwerking tussen Ggz,
VGGM, politie en de lokale toegang tot voorzieningen
de raad op 13 november 2018 een raadsbreed amendement heeft aangenomen waarin de
jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 van Veilig Thuis Gelderland Midden voor
kennisgeving is aangenomen en de portefeuillehouder is opgedragen om tijdens de eerst
volgende mogelijkheid aan Veilig Thuis Gelderland Midden het ongenoegen te uiten over
de gevolgde procedure

BESLUIT
om het beslispunt ‘dat de ontwerpbegroting 2020 en de concept jaarstukken 2018 van
VGGM geen aanleiding geven tot het kenbaar te maken van zienswijzen’ te schrappen.
En te vervangen door onderstaand BESLUIT
dat de concept jaarstukken 2018 van VGGM geen aanleiding geven tot het kenbaar van
een zienswijze. Wij kunnen ons vinden in de jaarstukken.
dat de ontwerpbegroting 2020 aanleiding geven tot het kenbaar maken van onderstaande
zienswijze
Begroting 2020 / Brandweer / Bevolkingszorg
De begroting sluit aan op de in de kaderbrief aangekondigde ambities. Het apart zetten
van Bevolkingszorg maakt dat gemeenten actiever kunnen sturen op de aan de gemeente
opgelegde taak om Bevolkingszorg goed te organiseren. Hiertoe is regionaal in het najaar
van 2018 besloten. De financiële consequenties zijn nu in de begroting opgenomen. Wij
kunnen ons vinden in deze onderdelen van de begroting.
Impact Omgevingswet en visie risicogerichtheid Brandweer:
Wij vinden dat het anticiperen op deze aangekondigde landelijke beleidsontwikkelingen
binnen het reguliere takenpakket ingevuld moet worden. Wij vragen u om de dekking
hiervoor te zoeken binnen de bestaande budgettaire kaders. Wij kunnen ons niet vinden in
dit onderdeel van de begroting.
Publieke Gezondheid
De wens om de informatiepositie Zorg en Veiligheid te versterken komt onder meer voort
uit het versterken van de aanpak Veilig Thuis en de aanpak personen met Verward
Gedrag. Inzicht in de effectiviteit van de samenwerkingsrelaties vraagt om
informatievoorziening en analyse die hierop is toegespitst. Deze wens delen wij. Wij
vragen u om de dekking hiervoor te zoeken binnen de bestaande budgettaire kaders. Wij
kunnen ons niet vinden in dit onderdeel van de begroting.
Impact Omgevingswet op de GGD
Per 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. Gezondheid is als belangrijk
maatschappelijk doel opgenomen in de wet. Om gemeenten goed te kunnen adviseren
over de inrichting van een gezonde leefomgeving richt VGGM een collegiale
samenwerking "Veilige en Gezonde leefomgeving" in. Wij vinden dat deze invulling binnen
het reguliere takenpakket moet plaats vinden. Wij vragen u om de dekking hiervoor te
zoeken binnen de bestaande budgettaire kaders. Wij kunnen ons niet vinden in dit
onderdeel van de begroting.
Begroting Veilig Thuis 2020
De voorgelegde begroting houdt een verhoging in van de vereiste budgetten. Wij kunnen
ons vinden in de begroting. We vragen u tegelijkertijd om periodiek te rapporteren over de
toename van het aantal meldingen en adviezen (conform bijvoorbeeld de landelijke CBS
methodiek en zonder dat dit leidt tot extra administratieve druk voor de professionals),
zodat we de effecten op de lopende begroting 2019 kunnen monitoren en de mogelijke
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effecten op de begroting 2020 en 2021 vroegtijdig in beeld kunnen krijgen. Dit is in lijn met
het amendement dat de raad van Overbetuwe heeft aangenomen op 13 november 2018'
Wij vragen expliciet om aandacht voor risico's vervoer gevaarlijke stoffen en
klimaatuitdagingen (droogte, extreme regenbuien, risico natuurbranden). Wij constateren
dat uit de capaciteitenanalyse blijkt dat er, ook met het betrekken van interregionale
bijstand, op sommige risico's een tekort aan capaciteit is. In combinatie met de afgenomen
politiecapaciteit in onze regio en specifiek in het middengebied van Overbetuwe en
Lingewaard maken wij ons hierover zorgen. Graag vernemen wij van uw organisatie hoe
met deze capaciteitstekorten wordt omgegaan.
Met bovenstaande reacties hebben wij voldaan aan uw verzoek. Wij gaan er vanuit dat
deze zienswijze wordt besproken in het bestuurlijk overleg en dat de gemeenteraad van
Overbetuwe in juni 2019 een terugkoppeling krijgt van de uitkomsten van dit overleg/
En gaat over tot de orde van de dag
CDA Overbetuwe Dennis Janssen.
PVDA Elbert Elbers
D66 Hans van de Moosdijk
BOB Dia Vennis
GroenLinks Carla van de Kerkhof
VVD Peter de Waard
CU Hanny van Brakel
GBO Henk Vreman
Dit amendement is aangenomen / verworpen in de vergadering van: 3 juni 2019
Stemverhouding:

Fracties voor:
Fracties tegen:
.…………………………..
………………………….
…………………………...
………………………….
…………………………...
………………………….
…………………………...
………………………….
…………………………...
………………………….
…………………………...
………………………….
…………………………...
………………………….
…………………………...
………………………….
………………..……
…………………………
drs. D.E. van der Kamp
mevr. R.P. Hoytink-Roubos
griffier
voorzitter
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