BESLUITENLIJST
VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD,
op 12 november 2019 – 20.00 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, 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
D66-fractie:
dhr. R. Eefting, mevr. M.A.C. de Vries, dhr. J.J.M. van den
Moosdijk, mevr. J.T.A. Hanekamp-Janssen
VVD-fractie: dhr. P.W. de Waard, mevr. J. Rouwenhorst, dhr. K. Grimm
BOB-fractie: mevr. D.J.M. Vennis
PvdA-fractie: dhr. E. Elbers, 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:

dhr. F.H.J.A. van der Linden, dhr. G.J.M. op de Weegh, dhr. A.T.L. van den
Dam en mevr. C.J. Bruinsma

1

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en deelt mee dat de heren Op de
Weegh, Van den Dam en mevr. Bruinsma vanavond niet aanwezig zijn. Dhr. Van der
Linden komt waarschijnlijk later (nb deze is uiteindelijk niet meer gekomen)
Bij aanvang van deze raadsvergadering leest de burgemeester een verklaring voor die
ze later overhandigt aan leden van de Molukse gemeenschap uit Elst.
In deze verklaring staat dat de gemeente en de Molukse gemeenschap samen
optrekken bij het organiseren van projecten om geld in te zamelen om families op de
Molukken te helpen. Ook zal het college een gegarandeerde financiële bijdrage leveren
aan die projecten. (bijlage 8)
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Vragenuur
Zie bijlage 1.
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Vaststelling agenda
De voorzitter geeft aan dat er 2 amendementen en 2 moties zijn ingediend. Deze zullen
worden behandeld bij agendapunt 8, 10 en 13. Daarnaast zijn er 2 moties ingediend
over niet- geagendeerde onderwerpen deze worden aan het eind van de vergadering
behandeld. Omdat er geen motie of amendement over de agendapunten 9 en 11 zijn
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ingediend stelt Groenlinks voor deze als hamerstuk te behandelen.
De raad gaat akkoord met deze agenda en de aanvullingen daarop.
4

Spreekrecht publieke tribune
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
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Vaststelling besluitenlijst 1 oktober 2019
Deze besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

6

Ingekomen stukken en mededelingen
De voorzitter geeft aan dat er gisteren nog aanvullingen zijn gekomen op de
planningslijst evaluatiemomenten. Deze waren te laat om in het stuk te verwerken dus
worden hierbij genoemd:
Nr 10 was Q3, wordt Q4 De memo met de stavaza van de uitvoering fietsagenda volgt
in Q4
Nr 11 was Q3 wordt Q1 2020 wordt momenteel aan gewerkt. Eind nov volgen de
stukken voor het college
Nr 12 was Q3, wordt Q1 2020 er is gestart met de evaluatie. We koersen nu op eind
Q1 2020 dat we een evaluatie in het college kunnen brengen met een memo voor de
gemeenteraad
Nr 13, was Q4, wordt Q1 2020 De evaluatie is gestart. Q4 is helaas niet haalbaar. Het
is nog niet helder wat de nieuwe planning wordt. Dat wordt snel bekend
Nr 14, Volgens het college is deze taak voltooid. Het is de raad die in maart beslist of
er meer verbonden partijen aan de pilot toegevoegd worden en welke termijn daarvoor
gebruikt wordt.
De lijst van ingekomen stukken wordt verder voor kennisgeving aangenomen.
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Verbonden partijen
Raadsrapporteur mevr. Vennis mbt de ODRA: Er is een gesprek geweest met
wethouder en ambtenaren over de gang van zaken. De raadsrapporteurs zullen
gedurende een jaar de zaken rond de ODRA gaan volgen.
In januari 2020 zal er een uitlegsessie gepland worden met de ODRA, waarvoor ook de
overige 10 gemeenten en Provincie worden uitgenodigd. Verzoek aan de rest van de
raad dat zij als ze vragen of andere opmerkingen hebben die meegenomen kunnen
worden tijdens deze uitlegsessie, zij deze voor het kerstreces bij de griffie of de
raadsrapporteurs in willen dienen.
Raadsrapporteur dhr. Post mbt WSP: Er zijn afgelopen half jaar 2 gesprekken geweest
met wethouder en ambtenaar over hoe de gemeente samenwerkt met WSP. Eind
november staat een afspraak met directeur van WSP gepland. Mochten er vanuit de
raad nog vragen/opmerkingen zijn die meegenomen moeten worden dan het verzoek
deze zo snel mogelijk in te dienen. Begin december komt er een agenderingsverzoek
voor een informatieavond met het WSP in 2020.

8.

Huisvestingsverordening Overbetuwe 2020
VVD licht een motie toe (bijlage 2)
Groenlinks vraagt de wethouder of het geen negatieve invloed heeft op de plaats op de
wachtlijst als mensen meedoen met deze pilot flexwonen. En is er bij een flexwoner
ook sprake van huurbescherming?
Wethouder Hol geeft aan deze motie te kunnen omarmen, wel in samenspraak met
regiogemeenten. Wethouder zegt toe dat wachttijd van ingeschreven huurders niet
verloren gaat en dat er wel sprake is van huurbescherming.
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Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Motie flexwoningen voor spoedzoekers wordt met algemene stemmingen
aangenomen.
9.

Uitvoeringsagenda bibliotheekwerk in Overbetuwe
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
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Vaststellen en financiering Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen
PvdA licht het amendement toe (bijlage 3) Verzoekt het college ook in de toekomst de
financiële gevolgen in een besluit te benoemen zodat daar geen amendementen meer
voor nodig zijn.
Christenunie licht de motie toe (bijlage 4)
CDA kan de motie steunen als laatste bullet eruit gehaald wordt. Dit is namelijk niet iets
waar raad of college iets aan kunnen doen? En vraagt Christenunie hoe zij aankijken
tegen de zonnepanelen?
Christenunie: Er kan in de toekomst natuurlijk veel veranderen, bijvoorbeeld de prijs
van energie. Wil dat er gekeken gaat worden naar de mogelijkheden voor
zonnepanelen. Het is geen verplichting, maar gemeente kan het wel overwegen. Het
gaat hier vooral om grote projecten en wil dat de raad geïnformeerd wordt of en zo ja
welke belemmeringen er zijn om geen groene daken toe te passen. Misschien kunnen
deze belemmeringen dan eventueel weggenomen worden?
VVD stelt voor om jaarlijks een terugkoppeling van eventuele belemmeringen te
krijgen.
Wethouder Faber- De Lange kan het amendement omarmen, hiermee wordt het besluit
een stuk duidelijker.
Het idee voor groene daken kunnen we ondersteunen, maar de draagconstructies van
gebouwen moeten dit wel aankunnen, Zelfde geldt voor zonnepanelen. College kan het
idee zoals staat bij de overwegingen steunen, zullen dit bij renovatie en nieuwbouw in
overweging nemen. We kunnen bij niet-gemeentelijk vastgoed proberen te stimuleren
zo duurzaam mogelijk te bouwen. Zullen de groene daken in de herijking van de
routekaart duurzaamheid meenemen. De gemeente kan alleen controleren als we ook
voorschriften liggen, nu is er alleen voorlichting. Dus voorstel van de wethouder is dat
de raad de laatste bullet van de motie vervangt door : roept het college op om te
achterhalen welke belemmeringen initiatiefnemers ervaren bij het realiseren van
duurzame daken.
Christenunie kan hiermee akkoord gaan en past de motie met deze zin aan.
Groenlinks vraagt of college inderdaad toezegging doet dat Groene daken en
zonnepanelen in de routekaart duurzaamheid opgenomen zullen worden ?
*Wethouder Horsthuis-Tangelder geeft aan dat dit inderdaad meegenomen wordt in de
herijking routekaart.
Amendement PvdA financiering DMJOP wordt met algemene stemmen aangenomen
Het geamendeerde voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Aangepaste motie Christenunie Duurzame daken (gemeentelijk) vastgoed wordt met
algemene stemmen aangenomen

11.

Evaluatie systematiek personeelsbudget
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

12.
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Faciliteren BIZ centrum Elst
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

13.

Lidmaatschap ODRA van Werkgeversvereniging niet-gemeenten VNG
VVD licht het amendement toe. (bijlage 5)
Het bevreemde VVD dat er 2 besluiten in 1 voorstel zaten, was niet beter om hiervoor 2
raadsvoorstellen te maken? Kan de wethouder (achteraf) informeren welke
gemeenschappelijke regelingen een beroep gaan doen op het lidmaatschap van de
VNG?
Wethouder Hortshuis-Tangelder: De drie die nu in aanmerking komen voor een
lidmaatschap zijn ODRA, BVO DRAN en MGR VGGM. Hebben het in 1 document
gezet zodat het in 1x voorgelegd kon worden en niet elk punt opnieuw naar de raad.
VVD vraagt of wethouder verwacht dat er nu niet meer aanmeldingen komen? Of zijn
deze de enige die hier een beroep op kunnen doen?
Wethouder Hortshuis-Tangelder verwacht dat het bij deze 3 blijft.
Amendement VVD Lidmaatschap gemeenschappelijke regelingen wordt met algemene
stemmen aangenomen
Het geamendeerde voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

14.

Toelating tijdelijk lid van de raad
De voorzitter benoemd leden van de commissie geloofsbrieven: De heren H.W.G.M.
Vreman, H.J. Mulder en H. Krijgsman.
Na een korte schorsing geeft de voorzitter van de commissie dhr. H. Krijgsman aan dat
de commissie de geloofsbrieven heeft onderzocht en heeft geconstateerd dat de
benoemde aan alle eisen voldoet die de gemeentewet aan raadsleden stelt. De
commissie adviseert dan ook om dhr. Van Noordwijk per 20 november toe te laten als
tijdelijk lid van deze raad voor een periode van 16 weken.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

15.

Benoeming burgerlid D66
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen

16.

Administratieve- en begrotingswijzigingen
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

17.

Motie GBO D66 CDA vaccinatiegraad
GBO licht de motie toe (bijlage 7)
Wethouder Engels geeft aan deze motie te kunnen omarmen. In het eerste kwartaal
2020 wil het college graag in gesprek met de raad over de rapportage vaccinatiegraad
Overbetuwe van de GGD.
Motie GBO vaccinatiegraad wordt met algemene stemmen aangenomen.

18.

Motie CDA GBO D66 CU BOB PdvA GL Stikstof is een probleem van ons allemaal
CDA licht de motie toe (bijlage 8)
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Vraag aan de wethouder of het college uit de voeten kan met deze oproep? En zijn er
ontwikkelingen die van belang zijn om als raad nu kennis van te nemen?
Portefeuillehouder Hoytink-Roubos geeft aan dat het indienen van zo’n motie altijd kan
helpen. Portefeuillehouder mag namens VNG Gelderland bestuurlijk aanschuiven in
Den Haag over de stikstof problematiek. Voorstel is wel om in het laatste punt van de
motie niet alleen minister van LNV te noemen, gaat ook over 4 ministeries. Dus graag
toevoegen aan de motie ministers van EZ, I&W en defensie, en die dan ook deze brief
toe te sturen.
CDA geeft aan de voorgestelde wijziging op te nemen in de tekst van de motie.
Aangepaste motie CDA Stikstof is een probleem van ons allemaal wordt met algemene
stemmen aangenomen

19.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 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:

Verslag vragenuur: 12-11-2019
• Vraagnummer V-19-10, CDA, Dennis Janssen;
Onderwerp: Vestiging zorginstelling oude gemeentehuis Andelst
Antwoord wethouder Engels:
Het bestemmingsplan van 2011 is nog steeds van kracht. Huurcontracten zijn rechtsgeldig
omdat deze binnen het geldende bestemmingsplan vallen. Ze zijn bezig om souterrain in te
richten voor een zorginstelling in het kader van beschermd wonen voor moeder/kind huis.
De partij Jezebel is een onderdeel van de stichting 4yourcare. Dit is een Arnhemse
organisatie welke al jaren binnenkomt over de band van de MGR. Beschermd wonen is een
regionale functie welke bij gemeente Arnhem is belegd. Toegang tot die zorggroep gebeurt
dus ook via Arnhem, als het dan ook nog binnen het bestemmingsplan past komen wij er te
laat achter.
In mei 2019 is er een eerste gesprek geweest en toen is gelijk aangegeven dat zij goed
moeten communiceren met de buurt. De wethouder moet helaas constateren dat zij dit niet
zo snel mogelijk gedaan hebben en heeft hier ook zijn ongenoegen over uitgesproken tegen
deze stichting. Drie weken geleden heeft wethouder hierover gesprek met deze stichting
gehad en is er een bijeenkomst op 18 november gepland.
De kwaliteit van deze zorgpartij (oa organisatie, verleende zorg, financiële positie) is aan de
voorkant regionaal getoetst. Daar zijn gezamenlijk kwaliteitskaders voor vastgesteld, dus
moeten daarop vertrouwen. Wethouder heeft zelf zeker de verantwoordelijkheid er voor te
zorgen dat die zorgpartijen goed communiceren.
De kwaliteit van de zorgpartij, personeel en de begeleiding is belegd bij de MGR
Het college zal er zijn best voor blijven doen dat communicatie met de buurt goed gaat
De verantwoordelijkheid voor kwetsbare groepen ligt als sinds de decentralisatie bij het
college. Draagvlak in de buurt is in eerste instantie verantwoordelijkheid van de
zorgaanbieder, maar hier wil college wel in adviseren en begeleiden zodat het ook goed
gebeurt.
Groenlinks vraagt aanvullende wat wethouder gaat doen als buurt zich gaat verzetten tegen
dit plan?
Wethouder Engels geeft aan dat als een partij in onze samenleving op basis van wet en
regelgeving iets doet wat mag, hij deze partij hierin zal ondersteunen en de samenleving
proberen hierin mee te nemen.

Melding mondelinge vraag voor het vragenuur
Vraagnummer: V-19-10
Registratienummer:
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Datum raadsvergadering: 12 november 2019
Onderwerp: vestiging zorginstelling oude gemeentehuis Andelst
Naam indiener: Dennis Janssen (CDA Overbetuwe)
Aan de voorzitter van de raad
Aanleiding
Op 2 oktober 2019 stelde de CDA fractie schriftelijke vragen over de vestiging van
zorginstellingen in woonwijken. Op 29 oktober 2019 ontvingen wij antwoorden van het
college. Het college noemt in de antwoorden dat er zich naast Safe House Schoonschip nog
één andere partij heeft gemeld, namelijk 4Yourcare (Europaplein 1 Andelst)
Onze vragen aan het college gaan over de communicatie naar de buurt en de wijze waarop
de gemeente invloed heeft op de vrije vestiging van zorginstellingen in woonwijken. We
richten ons op de ontstane situatie in en rondom het oude gemeentehuis in Andelst.
Inmiddels is daar de verbouwing van de kelder aan de gang en zou er, zover bij ons bekend
is, woongelegenheid komen voor dementerende ouderen. Meerdere buurtbewoners hebben,
zo blijkt u informatie die de CDA fractie heeft gekregen, geïnformeerd naar de documenten
en de vergunningverlening. Het lijkt te gaan om zorginstelling Jezebel, een onderdeel van
4Youcare. Zij zouden huisvesting en zorg willen bieden aan alleenstaande moeders met een
verslavingsverleden. Buurtbewoners moeten zelf achter de informatie aan gaan. De CDA
fractie werd hierover afgelopen week (4 november) over geïnformeerd.
Vragen:
1. Kan het college aangegeven wat de stand van zaken is ten aanzien van de
huisvesting in het oude gemeentehuis in Andelst?
2. Welke zorginstelling zou zich hier willen vestigen en hoe verhoudt deze partij Jezebel
zich tot 4Yourcare?
3. Hoe is de communicatie naar de buurt georganiseerd en is het college van mening
dat deze communicatie zorgvuldig is verlopen, zeker gelet op de lessen die konden
worden getrokken uit de vestiging van Safehouse Schoonschip?
4. In de antwoorden op de schriftelijke vragen van de CDA fractie over Schoonschip
geeft het college aan dat u niet op de hoogte was van de vestiging van Schoonschip.
Hoe is dat is dit geval (Jezebel) gegaan en op welke wijze bent u in gesprek met
deze zorgpartij?
5. Is het naar uw mening een erkende zorgpartij en wordt er goede begeleiding geboden
met voldoende personeel?
6. Is het college het met de CDA fractie eens dat er alles aan gedaan moet worden om
goed te communiceren met de buurt en dat onnodige onrust voorkomen moet
worden?
7. Hoe gaat het college zorgen dat er een planmatige aanpak komt op korte termijn
zodat de gemeente de verantwoordelijkheid neemt voor kwetsbare groepen maar ook
zorgt dat er draagvlak bestaat in de buurt?
8. Wat is de stand van zaken ten aanzien van het bestemmingsplan? Klopt het dat het
bestemmingsplan van 2011 nog steeds van kracht is en dat er in de zomer van 2019
een omgevingsvergunning is afgegeven?
Gelieve de verantwoordelijk portefeuillehouder uit te nodigen zodat deze in het vragenuur
bovenstaande vragen kan beantwoorden.
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Ondertekening
Dennis Janssen
CDA Overbetuwe

Bijlage 2:
MOTIE flexwoningen voor spoedzoekers
Voorstel: Deel te nemen aan de Pilot Flexwonen van het Ministerie BZK
Motie n.a.v. agendapunt 8 over Huisvestingsverordening Overbetuwe 2020.
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 12 november 2019
Onderwerp: Flexwonen
Overwegende dat:
• in de gemeente Overbetuwe sprake is van een tekort aan (huur)woningen;
• de bouw van woningen hier op korte termijn geen oplossing voor zal bieden;
• flexwonen wel een oplossing biedt voor mensen die door omstandigheden snel
huisvesting nodig hebben, de zogeheten spoedzoekers.
• veel spoedzoekers onvoldoende financiële mogelijkheden hebben om zelfstandig een
geschikte oplossing te vinden;
• een deel van die groep nu toevlucht neem tot minder geschikte oplossingen zoals
bankslapen bij bekenden en wonen in vakantieparken of bedrijfspanden;
• de Tweede Kamer een motie aangenomen heeft om de regering de plaatsing van 15.000
flexwoningen per jaar te laten faciliteren;
• flexwoningen vrijgesteld worden van de verhuurdersheffing;
• flexwoningen 15 jaar geplaatst kunnen worden onder de crisis- en herstelwet;
• er bij het Ministerie BZK een Pilotregeling Flexwonen is waarbij gemeenten subsidie
kunnen ontvangen voor tijdelijke flexwoningen.
Roept het college op:
• haar interesse kenbaar te maken aan de provincie om samen met de regio mee te doen
aan de Pilot Flexwonen van het Ministerie BZK, of een mogelijk vervolg daarop;
• en, daarna samen met de regiogemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars
locaties in kaart te brengen waar flexwoningen geplaatst kunnen worden.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening, naam:
Karel Grimm (VVD Overbetuwe)
Hans van den Moosdijk (D66)
Frank van der Linden (CDA)
De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van: 12-11-2019
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Stemverhouding:

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

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

Fracties tegen:
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
…………………………
R.P. Hoytink-Roubos
voorzitter

Bijlage 3:
AMENDEMENT
Voorstel nr. 19RB000053
Agendapunt nr. 10

Onderwerp/ontwerpbesluit:
Vaststellen en financiering Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 12 november 2019
Ondergetekenden stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:
In te trekken onderdeel 2, luidende:
“Instemmen met de onderliggende financiering”
En deze te vervangen door de tekst:
“de structurele (jaarlijkse) storting in de Voorziening Groot Onderhoud te verlagen met
€ 40.000.”
Toelichting:
Bij een gelijkblijvende structurele storting van € 595.000 per jaar in de voorziening Groot
Onderhoud zou er ongeveer € 800.000 (1.500.000 -/- 2.300.000) te veel in de voorziening
komen te zitten. Dit betekent dat de structurele storting met € 40.000 (€ 800.000 : 20 jaar)
verlaagd kan worden.

Voor de volledigheid staat hieronder de volledige en gewijzigde tekst van het raadsbesluit:
b e s l u i t:
1.

Vaststellen van de Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen (DMJOP’s) voor
het
maatschappelijk vastgoed.
2.
De structurele (jaarlijkse) storting in de Voorziening Groot Onderhoud te verlagen
met
€ 40.000.
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Ondertekening en naam:
PvdA, Elbert Elbers
CU, Hanny van Brakel
GroenLinks, Hanneke Bruinsma
CDA, Richard Beune

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

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

Fracties voor:

Fracties tegen:

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

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

Bijlage 4:
MOTIE
Voorstel: Duurzame daken (gemeentelijk) vastgoed
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 10. Vaststellen en financiering
Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 12 november 2019
Onderwerp: Duurzame daken op (gemeentelijk) vastgoed
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De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Overbetuwe,
Gelezen de beantwoording technische vragen Politieke Avond d.d. 12 november 2019,
Agendapunt 10: Vaststellen en financiering Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen
overwegende dat:
- Naast zonnepanelen, ook groene daken een goed middel zijn om te
verduurzamen, doordat daken met begroeiing hemelwater opvangen en dit via
de substraatlaag en de plantenwortels langzaam weer loslaten waardoor
overbelasting van riolen tijdens hoosbuien wordt verminderd;
- daken niet zomaar verduurzaamd kunnen worden door de hoge belasting ervan
en de veelal aanwezige installaties op de bestaande hoofddraagconstructies;
- de Gemeente een belangrijke voorbeeldfunctie heeft in het leveren van een
positieve bijdrage aan de klimaatproblematiek;
- de meerjaren onderhoudsplannen niet voorzien in innovatief onderhoud, zoals
bijvoorbeeld groene daken of zonnepanelen op daken;
- groene daken of zonnepanelen op daken momenteel niet structureel worden
ingezet in onze gemeente.
verzoekt het college om:
- bij plannen voor nieuwbouw en renovaties van gemeentelijk vastgoed,
standaard de mogelijkheid tot groene daken uit te zoeken, al dan niet in
combinatie met dakdelen met zonnepanelen;
- de uitkomst mee te nemen in de voorstellen naar de raad;
- de raad te informeren inclusief motivering, als er wordt afgezien van het
opnemen van groene daken en zonnepanelen in de uitvoering, in geval het
college bevoegd gezag is;
- de benodigde meerkosten per geval extra te storten in de bestemmingsreserve
voor meerjaren onderhoudsplannen
En roept het college op om:
- bij plannen voor nieuwbouw en renovaties van niet-gemeentelijke vastgoed
waar de gemeente op enige wijze betrokken is (bijv. via financiering),
initiatiefnemers te stimuleren om de mogelijkheid tot groene daken uit te
zoeken, al dan niet in combinatie met dakdelen met zonnepanelen en de
uitkomst mee te nemen in de afweging;
- Te achterhalen welke belemmeringen initiatiefnemers ervaren bij het realiseren
van duurzame daken
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening, naam:
ChristenUnie, Hanny van Brakel-Huijgen
PvdA, Elbert Elbers
GroenLinks, Hanneke Bruinsma
D66, Hans van den Moosdijk

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 5:
AMENDEMENT

Voorstel nr. 13
Onderwerp/ontwerpbesluit: lidmaatschap ODRA en andere GR’s van Werkgeversvereniging nietgemeenten VNG
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 12 november 2019
Ondergetekende stelt voor in het ontwerpbesluit te schrappen de tekst:
1.

De raad vragen om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college
en aan het Algemeen bestuur van de ODRA ten aanzien van het voorstel van de ODRA
om lid te worden van de Werkgeversvereniging niet-gemeenten VNG.

2.

De raad vragen om vooruitlopende op het verzoek van andere Gemeenschappelijke
Regelingen eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van
hetzelfde lidmaatschap van de Werkgeversvereniging niet-gemeenten VNG.

en deze tekst te vervangen door:
1.

Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het Algemeen bestuur van de
ODRA ten aanzien van het voorstel van de ODRA om lid te worden van de
Werkgeversvereniging niet-gemeenten VNG.

2.

Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van nog komende
voorstellen van andere Gemeenschappelijke Regelingen (waaronder MGR SDCG en
BVO VAN) om lid te worden van de Werkgeversvereniging niet-gemeenten VNG.

Toelichting:
Het ontwerpbesluit bevat niet de juiste beslispunten.
Ten aanzien van beslispunt 2 geldt dat die is opgenomen omdat te verwachten is dat ook andere
Gemeenschappelijke Regelingen (GR) eenzelfde voorstel zullen doen. Het college wordt met dit
besluit in de gelegenheid gesteld de GR snel van antwoord te voorzien. Dus zonder dat per geval
een voorstel aan de raad moet worden voorgelegd.

Ondertekening en naam:
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Karel Grimm (VVD)
Elbert Elbers (PvdA)
Henk Vreman (GBO)
Richard Beune (CDA)

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 6:
MOTIE
Voorstel:
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 12 november 2019
Onderwerp: Vaccinatiegraad
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Overbetuwe,
Overwegende dat:
•
•

•
•

De afgelopen jaren de vaccinatiegraad in Nederland gestaag daalt door onder andere de
opkomst van de zogenaamde ‘anti-vaxxers’;
De vaccinatiegraad in de gemeente Overbetuwe de afgelopen jaren gedaald is en nu onder de
95% is;

Dit is onder het niveau voor groepsbescherming van 95% volgens de WHO;
Per 1 januari 2019 de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Rijksvaccinatie
Programma.

NB: Onder de vaccinatiegraad worden alle vaccinaties gerekend behalve die aan adolescente
meisjes wordt gegeven. Dit i.v.m. andere richtlijnen.
Verzoekt het college om:
- Zich maximaal in te spannen om de vaccinatiegraad in de gemeente Overbetuwe terug te brengen tot
minimaal 95%, met de ambitie hoger uit te komen.
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- Hiertoe, samen met de ketenpartners, een plan van aanpak op te stellen en de raad hierover voor 1
juni 2020 te informeren.

-In het plan van aanpak o.a. de volgende zaken mee te nemen: het wegnemen van evt. praktische
belemmeringen en het verbeteren van de kennis over vaccinatie bij ouders en professionals.
-Het huidige vaccinatieprogramma te analyseren.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening, naam:
Gemeentebelangen Overbetuwe Elvira Patelias-Pieks
D66 Janita Hanekamp-Janssen
CDA Dennis Janssen

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

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

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

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

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

Bijlage 7:
Motie: Stikstof is een probleem van ons allemaal
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen op 12 november 2019,
Constaterende dat:
• in heel Nederland vergunningen worden opgeschort als gevolg van de
stikstofcrisis;
• het terugdringen van stikstofuitstoot noodzakelijk is om te zorgen dat
toekomstige generaties ook in een leefbaar Nederland kunnen wonen;
• er veel maatschappelijke onrust is ontstaan over de maatregelen die in het
rapport Remkes zijn genoemd over het terugdringen van stikstof.
• we trots moeten zijn op onze boeren, maar ook op onze
vervoersvoorzieningen, onze bouwbedrijven en onze industrie
• Overbetuwe door de natuurlijke ligging zowel een agrarische gemeente is als
een gemeente tussen steden in met een daarbij behorende infrastructuur;
• huizen nodig zijn voor toekomstige generaties die nabij de steden willen
wonen en Overbetuwe daarom een aantrekkelijke gemeente blijven vinden;
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Overwegende dat:
• er de komende maanden landelijk en provinciaal vervolgoverleg gaat
plaatsvinden over de manier waarop stikstof-reductieplannen worden
uitgewerkt;
• het belangrijk is dat alle deelnemers aan dit overleg, waaronder onze boeren,
naar goed Nederlands gebruik het vertrouwen moeten kunnen hebben, dat dit
tot constructieve en werkbare oplossingen leidt voor het terugdringen van
stikstof.
• de gemeente Overbetuwe hierover al in gesprek kan gaan met boeren in onze
gemeenten.
Spreekt uit, dat de raad van de gemeente Overbetuwe
• zich ervan bewust is dat stikstofreductie noodzakelijk is en ons allemaal gaat
raken;
• voorziet dat voor alle sectoren in Overbetuwe zoals de agrarische sector, het
vervoer, de industrie, de bouw etc. een pakket aan maatregelen nodig is om
het stikstofoverschot terug te dringen;
• wil dat bij het nemen van deze maatregelen goed sectoraal overleg tussen
partijen uitgangspunt is
• het college vraagt om er bij de ministers van LNV, EZ, Defensie, I en W en bij
Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland op aan te dringen er alles
aan te doen om te komen tot een samenhangend pakket maatregelen waarin
alle betrokken partijen een gezamenlijke inspanning leveren om tot de
gewenste reductie van stikstofuitstoot te komen.
En gaat over tot de orde van de dag.
CDA Overbetuwe Dennis Janssen
Christen Unie Hanny van Brakel
Burgerbelangen Overbetuwe (BOB) Dia Vennis
Gemeentebelangen Overbetuwe (GBO) Henk Vreman.
PVDA Overbetuwe Elbert Elbers
D66 Overbetuwe Hans vd Moosdijk
Groenlinks Hanneke Bruinsma

Bijlage 8:
Verklaring burgemeester mbt De Molukken
Geachte aanwezigen,
Als burgemeester van Overbetuwe wil ik graag aan het begin van deze vergadering stil staan
bij de behandeling van de motie “Een menselijk gebaar voor de Molukken” in de
raadsvergadering van vorige week dinsdag ook in deze zaal. Ik heb veel van de toen
aanwezigen inmiddels gesproken. Raadsleden, vertegenwoordigers van de Molukse
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gemeenschap in Elst en andere aanwezigen. Gevoelens van boosheid, verdriet, angst, spijt,
teleurstelling en ongemak hebben daarbij de overhand. Iedereen heeft zijn eigen emotie en
beleving bij de situatie en daar heb ik alle begrip voor.
Maar ook de roep om een nieuwe kans om uiting te kunnen geven aan de betrokkenheid die
velen in Overbetuwe voelen, bij inwoners van onze gemeente die familie hebben op de door
de aardbeving getroffen Molukken.
Vanuit mijn rol als burgemeester voor álle inwoners van Overbetuwe, heb ik gisteren een
goed gesprek gehad met de heer Peilouw en andere vertegenwoordigers van de Molukse
gemeenschap in Elst.
Samen constateren we dat het spreekwoord “Gedane zaken nemen geen keer “ ook hier
opgaat. Maar samen hebben we ook uitgesproken dat we hiervan willen leren en vooruit
willen kijken. De Molukse gemeenschap wil graag hun geschiedenis en verbondenheid met
de Molukken delen met andere inwoners van Overbetuwe. Velen in onze gemeente kennen
de geschiedenis wellicht niet en snappen daarom misschien niet waarom de aardbeving in
de Molukken zo’n grote emotionele impact heeft op een deel van onze inwoners.
In ons gezamenlijk overleg is afgesproken dat de Molukse gemeenschap met enkele
concrete projecten komt waarmee hun familieleden op de Molukken geholpen worden. U
kunt denken aan wederopbouw van een school of kleinere, maar dringende hulpprojecten.
Vervolgens trekken de gemeente en de Molukse gemeenschap gezamenlijk op bij het
organiseren van ontmoetingen van de Molukse gemeenschap in Elst met andere inwoners
van Overbetuwe om elkaar beter te leren kennen en om geld in te zamelen voor deze
concrete projecten. Ook zal het college een gegarandeerde financiële bijdrage leveren aan
die projecten.
Dames en heren, ik sta hier voor u samen met mijnheer Peilouw om uiting te geven aan de
verbondenheid die velen in Overbetuwe voelen bij het lot dat Molukse families en hun
geliefden ver weg heeft getroffen. Laten we in Overbetuwe samen kijken hoe we dit om
kunnen zetten in “een menselijk gebaar voor de Molukken”.
Zodra we met elkaar de plannen verder hebben uitgewerkt, zullen we dat bekend maken in
de hoop dat velen in Overbetuwe hun betrokkenheid zullen laten zien. Ik dank u wel.
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