BESLUITENLIJST
VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD,
op 1 oktober 2019 – 21.00 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, 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,
GL-fractie:
Dhr. H. Krijgsman, mevr. C. van Kerkhof, dhr. A.T.L. van
den Dam, mevr. C.J. Bruinsma
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: mevr. J. Rouwenhorst, dhr. K. Grimm
BOB-fractie: dhr. G.J.M. op de Weegh, 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. P.R. de Vries en dhr. P.W. de Waard

1

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 21.00 uur en deelt mee dat de heren De Vries
en De Waard vanavond niet aanwezig zijn.
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Vragenuur
Zie bijlage 1.

3

Vaststelling agenda
De voorzitter geeft aan dat er 3 moties zijn ingediend over niet- geagendeerde
onderwerpen die aan het eind van de vergadering behandeld kunnen worden. Op
verzoek van GL zal agendapunt 17 een besluitstuk worden.
De raad gaat akkoord met deze agenda en de aanvullingen daarop.

4

Spreekrecht publieke tribune
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5

1

Vaststelling besluitenlijst 3 september 2019

Deze besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
6

Ingekomen stukken en mededelingen
De voorzitter geeft aan dat er een opgeschoonde lijst van aangenomen moties en
toezeggingen richting de raad zal komen. *Ook zal op verzoek van de PvdA
morgenavond in het presidium aandacht worden besteed aan de lijsten van
aangenomen moties en amendementen.
De lijst van ingekomen stukken wordt verder voor kennisgeving aangenomen.
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Verbonden partijen
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

8.

Evaluatie “Gast van de raad”
De voorzitter geeft aan dat op verzoek van GL de heer Elbers met de Griffie zal
bekijken of een dubbel aantal uitnodigingen aan inwoners voor “Gast van de raad”
gewenst is.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

9.

Proces aanbesteding accountant
GL wil weten of er ambtelijk voldoende tijd is om deze aanbesteding zo te regelen.
Wethouder Faber-de Lange geeft aan dat hiermee rekening is gehouden in het
ambtelijk jaarplan.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
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Tussenrapportage 2019-3
CU meent dat in deze rapportage geen rekening is gehouden met de aanbevelingen
van de Rekenkamercommissie over duidelijkere uitleg bij rapportages.
*De voorzitter zegt toe er voor te zorgen dat deze problematiek schriftelijk zal worden
beantwoord richting raad.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

11.

Benoeming vertegenwoordigers GR’en
De voorzitter geeft op een verzoek van de CDA fractie aan in het vervolg ook aandacht
te besteden aan benoeming van plaatsvervangende leden vanuit het college.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

12.

Speerpunt 31 Uitvoeringsagenda 2018-2022 ‘nieuwbouw van een zwembad en
sportaccommodatie ter vervanging van De Helster’
GL licht 2 amendementen toe (bijlage 2 en 3)
PvdA licht een motie toe (bijlage 4).
BOB meent dat de financiële onderbouwing voor hun fractie niet duidelijk is terwijl een
bijdrage van Nederbetuwe voor behoud zwembad Zetten gewenst is.
GBO geeft aan tegen de amendementen en moties te zullen stemmen, omdat er wat
hun betreft in de toekomst nog mogelijkheden zullen komen om te onderhandelen met
de gemeente Nederbetuwe wat betreft hun bijdrage voor het zwembad in Zetten.
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CU geeft aan de amendementen van GL te steunen.
VVD steunt deze plannen maar wil wel financiële zekerheid en liefst ook behoud van
het zwembad in Zetten
CDA is blij met dit samenhangend voorstel ten behoeve van zwemvoorzieningen in Elst
en in Zetten. Zij pleiten wel voor een taakstellend budget.
*Wethouder Hol geeft aan dat in de kadernota van 2021 deze financiering
boekhoudkundig anders zal worden verwerkt.
Na een onderzoek over de haalbaarheid van het zwembad in Zetten kan de raad
vervolgens keuzes maken.
Hij ontraadt de amendementen omdat eerst het onderzoek afgewacht moet worden.
Ook de motie ontraadt hij, omdat dit al verwerkt is in dit samenhangend voorstel.
PvdA trekt de motie in.
GL trekt beide amendementen in.
D66 licht een motie sportbeleid toe (bijlage 5).
Wethouder Hol geeft aan dat er niets is gedaan met een preventie-akkoord maar dat er
wel volop wordt gewerkt aan een nieuwe integrale sportnota. zodat deze motie
overbodig is. *Hij zegt toe de raad met een tabel te informeren over het proces met
betrekking tot het sportakkoord en het sportbeleid.
CDA meent dat deze motie aangehouden zou moeten worden, omdat deze kwestie nu
niet aan de orde is.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Motie sportbeleid:
D66, BOB en PvdA stemmen voor de motie.
CDA, GBO, GL CU en VVD stemmen tegen de motie.
De motie wordt met 8 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen.
13.

Omgevingsvisie Overbetuwe 2040
PvdA licht een amendement en een motie toe (bijlage 6 en 7).
De meeste fracties zijn blij met de voorliggende visie.
GL geeft aan problemen te hebben met deze visie en licht daarom 3 moties toe (bijlage
8,9 en 10)
Wethouder Hol geeft aan het amendement en de moties c, d en e niet te kunnen
steunen. Wat motie b betreft geeft hij aan deze te willen ondersteunen als een te
organiseren raadsconferentie wordt georganiseerd in samenwerking met college en
raad.
CU, D66, GL en PvdA stemmen voor het amendement
BOB, CDA, GBO en VVD stemmen tegen het amendement.
Het amendement wordt met 11 stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen.
CU, D66, PvdA, CDA, BOB, GBO en VVD stemmen voor het voorstel.
GL stemt tegen het voorstel.
Het voorstel wordt met 23 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.
Motie b, Omgevingsvisie Overbetuwe 2040:
D66, GL en PvdA stemmen voor deze motie.
CU, CDA, BOB, GBO en VVD stemmen tegen deze motie.
De motie wordt met 10 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen.
Motie c, Besluitvormingsproces omgevingsplan:
D66, GL, BOB en PvdA stemmen voor deze motie.
CU, CDA, GBO en VVD stemmen tegen deze motie.
De motie wordt met 12 stemmen voor en 15 stemmen tegen verworpen.
Motie d, Identiteit ruimtelijke ontwikkeling:
D66, GL en PvdA stemmen voor deze motie.
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CU, CDA, BOB, GBO en VVD stemmen tegen deze motie.
De motie wordt met 10 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen.
Motie e, Uitwerking omgevingsplan:
D66, GL en PvdA stemmen voor deze motie.
CU, CDA, BOB, GBO en VVD stemmen tegen deze motie.
De motie wordt met 10 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen.
14.

Compensatie eigen risico chronisch zieken, collectieve zorgverzekering
VVD licht een amendement toe (bijlage 11)
Wethouder Horsthuis ontraadt dit amendement, omdat nu al met de zorgverzekering is
rekening gehouden met 130%. Dit voorstel is een uitwerking van een eerder door de
raad aangenomen motie.
Na een korte schorsing en een discussie over het amendement wordt besloten het
amendement in te trekken. Er zal wel een betere communicatie richting doelgroep
moeten komen en er zal over een jaar een evaluatie moeten komen.
Wethouder Horsthuis zegt toe dat er een betere communicatie zal komen en dat er
over een jaar een evaluatie zal plaatsvinden
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

15.

Voorstel scenario’s doelgroepenvervoer
PvdA licht hun amendement toe (bijlage 12)
VVD licht hun amendement toe (bijlage 13)
Wethouder Engels geeft aan dat de voorkeur van het college duidelijk scenario 1 is.
GL geeft als stemverklaring voor het amendement van de PvdA te stemmen omdat er
vooralsnog geen bezuinigingen gewenst worden.
Amendement PvdA over scenario’s doelgroepenvervoer:
PvdA, CU, GBO, GL en D66 (dhr. Eefting en dhr.v.d. Moosdijk) stemmen voor dit
amendement.
CDA, VVD, BOB en D66 (mevr. De Vries en mevr. Hanekamp) stemmen tegen dit
amendement.
Dit amendement wordt met 12 stemmen voor en 15 stemmen tegen verworpen.
Amendement VVD over doelgroepenvervoer:
CDA, VVD, BOB en D66 (mevr. De Vries en mevr. Hanekamp) stemmen voor dit
amendement.
PvdA, CU, GBO, GL en D66 (dhr. Eefting en dhr.v.d.Moosdijk) stemmen tegen dit
amendement.
Dit amendement wordt met 15 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen.
CDA, BOB, CU, D66, GBO en VVD stemmen voor het geamendeerde voorstel.
GBO, GL en PvdA stemmen tegen het geamendeerde collegevoorstel.
Het geamendeerde voorstel wordt met 18 stemmen voor en 9 stemmen tegen
aangenomen.

16.

Verwerving gronden de Danenberg
BOB licht een motie toe (bijlage 14)
Wethouder Faber-de Lange geeft op een vraag van de CU* aan dat dit voorstel
gevolgd kan worden door vaststelling van het bestemmingsplan voor de oost- en
westzijde van dit plan door de raad. Ook geeft zij aan dat voor het middengebied geen
woningbouw gepland is. Zij ontraadt daarom de motie.
GL geeft als stemverklaring dat zij geen voorstander zijn van actief grondbeleid. Het
voorliggende voorstel is echter de enige manier om dit jarenlang voortslepende traject
eindelijk vaart te geven. Zij zullen daarom voor dit voorstel stemmen.
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Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Motie BOB over verwerving gronden Danenberg.
BOB, D66, GL en PvdA stemmen voor deze motie.
CDA, CU, GBO en VVD stemmen tegen deze motie.
De motie wordt met 12 stemmen voor en 15 stemmen tegen verworpen.
17.

Vaststellen bestemmingsplan Elst, Vierslag-Eiland
GL geeft als stemverklaring dat zij, ondanks vele vragen het college nog steeds niet
duidelijk heeft gemaakt of we al aan het plafond voor dure koopwoningen zitten. Zolang
zij hier geen duidelijkheid over hebben, zullen zij tegen plannen met dure
koopwoningen stemmen.
CDA, GBO, D66, VVD, BOB, PvdA en CU stemmen voor dit voorstel.
GL stemt tegen dit voorstel.
Dit voorstel wordt met 23 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.

18.

Vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Bredestraat-Noord 6, Herveld”
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

19.

Benoeming burgerlid GBO
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
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Administratieve- en begrotingswijzigingen
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
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Motie D66 en BOB deursteek
D66 licht deze motie toe (bijlage 15)
GL meent dat hier extra kosten, o.a. handhaving door Boa’s, aan kleven.
Wethouder Hol geeft aan dat het plaatsen van bloembakken en schaarhekken daar geen
optie is terwijl er in het verleden is besloten om minder verkeersborden te plaatsen.
Burgemeester Hoytink-Roubos geeft aan in overleg met de Boa’s voor handhaving van
de veiligheid ter plekke te zullen pleiten.
D66 deelt mee deze motie in te trekken.

22

Motie CDA, VVD, GBO, D66 en BOB slechte wegen buitengebied.
CDA licht de motie toe (bijlage 16)
Wethouder Faber-de Lange geeft aan dat veiligheid op de wegen, met name dan voor de
fietsers, voor het college erg belangrijk is. Er wordt op dit moment een tweejaarlijkse
weginspectie uitgevoerd. Ook worden de meest onveilige situaties opgepakt. We doen
dus al wat in de motie wordt gevraagd. Zij ontraadt de motie.
CDA geeft aan deze motie aan te houden.

23.

Motie PvdA gelijke stagevergoeding voor iedereen
PvdA licht de motie toe (bijlage 17)
Burgemeester Hoytink-Roubos geeft aan de motie sympathiek te vinden, maar dat dit
een zaak is van bedrijfsvoering, waarbij de OR ook zeggenschap heeft.
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CU geeft als stemverklaring tegen deze motie te zijn omdat op deze wijze de ambtelijke
organisatie wordt gepasseerd.
CDA, GBO, BOB, GL, D66 en PvdA stemmen voor deze motie.
VVD en CU stemmen tegen de motie.
De motie wordt met 24 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
24.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur.

Aldus vastgesteld ter openbare vergadering van 12 november 2019
DE RAAD VOORNOEMD
De griffier,

De voorzitter,

Drs. D.E. van der Kamp

R.P. Hoytink-Roubos.

Bijlage 1:

Verslag vragenuur: 01-10-2019
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 Vraagnummer V-19-09, GroenLinks, dhr. Krijgsman;
Onderwerp: Verkoop sociale huurwoningen
Antwoord wethouder Hol:
Woningstichting Heteren heeft vanaf 2018 4 woningen verkocht en Vivare geen.
Woningstichting Heteren verwacht per jaar tot en met 2022 2 woningen te verkopen terwijl
Vivare incidenteel versnipperd woningen zal verkopen tot en met 2022.
Het college heeft prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties omtrent de verkoop
van sociale huurwoningen.
Er zullen nieuwe prestatieafspraken worden gemaakt met de woningbouwcorporaties, terwijl
ook de nieuwe woonagenda binnenkort aan de raad zal worden aangeboden via het
presidium.

Melding mondelinge vraag voor het vragenuur
Vraagnummer

:

V-19-09

Registratienummer:
Datum raadsvergadering

: 1 oktober 2019

Onderwerp

: Verkoop sociale huurwoningen

Naam indiener

: Hanno Krijgsman (GroenLinks)

Aan de voorzitter van de raad.
Aanleiding
Overbetuwe kampt met een tekort aan sociale huurwoningen. Mede daarom heeft de
gemeenteraad op 6 november 2018 de motie van GroenLinks aangenomen om de bouw van
sociale huurwoningen te stimuleren. Tegelijkertijd bereiken ons berichten dat er in onze
gemeente nog steeds sociale huurwoningen worden verkocht.
Woonstichting Valburg heeft onlangs aangekondigd te stoppen met de verkoop van sociale
huurwoningen, vanwege de enorme vraag ernaar. GroenLinks wil weten in hoeverre de
verkoop van sociale huurwoningen het beleid doorkruist om juist te zorgen voor meer sociale
huurwoningen.
Vragen:
1. Hoeveel sociale huurwoningen hebben de twee andere woningcorporaties in de
gemeente (Vivare en Woningstichting Heteren) sinds 2018 verkocht?
2. Hoeveel sociale huurwoningen hebben deze woningcorporaties nog in de planning
voor verkoop tot en met 2022?
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3. In hoeverre vindt het college het wenselijk dat woningcorporaties in onze gemeente
sociale huurwoningen verkopen terwijl er al een groot tekort aan sociale
huurwoningen is?
4. Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat de woningcorporaties in onze
gemeente tot en met 2022 geen huurwoningen meer verkopen?

Gelieve de verantwoordelijk portefeuillehouder uit te nodigen, zodat deze in het vragenuur
bovenstaande vragen kan beantwoorden.
Ondertekening,
GroenLinks: Hanno Krijgsman

Bijlage 2:

AMENDEMENT
Voorstel nr. 19rb000086
Agendapunt nr.12
Onderwerp/ontwerpbesluit: Speerpunt 31 Uitvoeringsagenda 2018-2022 ‘nieuwbouw van
een zwembad en sportaccommodatie ter vervanging van De Helster’.
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2019
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:
Toe te voegen als beslispunt 6
Het vervolgproces van de Helster en de drie Essen in gezamenlijkheid op te pakken om zo
de integraliteit van besluitvorming over de beide zwem-/sportfaciliteiten te waarborgen.

Toelichting:
In de aangenomen motie Zwemmen in Overbetuwe op 2-7-2019 is gevraagd om zwembad
visie met daarin het behoud van de zwemfaciliteit in Zetten. Om te voorkomen dat de
definitieve besluitvorming rondom de nieuwe Helster tot gevolg heeft dat we geen keuze
meer kunnen maken over de drie Essen is het verzoek de verdere besluitvorming over
beide zwembaden in gezamenlijkheid te nemen.

Ondertekening en naam:
GroenLinks, Rik van den Dam
PvdA, Cécile de Boer
D66, Janita Hanekamp-Janssen
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CU, Hanny van Brakel

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 3:

AMENDEMENT
Voorstel nr. 19rb000086
Agendapunt nr.12
Onderwerp/ontwerpbesluit: Speerpunt 31 Uitvoeringsagenda 2018-2022 ‘nieuwbouw van
een zwembad en sportaccommodatie ter vervanging van De Helster’.
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2019
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor in/aan het ontwerpbesluit:
te wijzigen beslispunt 2c:
het uitwerken van een aanbestedingsconstructie ten behoeve van beoogde realisatie
in 2022 op basis van het financiële kader zoals opgenomen in de kadernota 2020 met dien
verstande dat de reeds ingecalculeerde vrijval van Zwembad € 223.000,00 niet wordt meegenomen (Hoe)
en toe te voegen onder beslispunt 3
e) de tot 2023 geraamde exploitatiebijdrage voor de drie Essen te blijven reserveren voor
een zwemfaciliteit in Zetten, totdat het onderzoek naar de continuering van een
zwemfaciliteit in Zetten is afgerond.
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Toelichting:
In de voorronde is geconstateerd dat er een breed draagvlak is om alles op alles te zetten
om de drie Essen te behouden. In het voorliggende voorstel wordt echter het wegvallen van
de exploitatiebijdrage toegevoegd aan de exploitatie van de nieuwe Helster.
Om de mogelijkheden zuiver te kunnen beoordelen is het voorstel om de exploitatie van de
Helser en een eventuele bijdrage aan het zwembad in Zetten te scheiden tot het onderzoek
is afgerond.
Ondertekening en naam:
GroenLinks, Rik van den Dam
PvdA, Cécile de Boer
D66, Janita Hanekamp-Janssen
CU, Hanny van Brakel

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 4:

MOTIE
Voorstel: 19rb000086
Naar aanleiding van agendapunt 12 van de raad, Speerpunt 31 Uitvoeringsagenda 2018-2022
‘nieuwbouw van een zwembad en sportaccommodatie ter vervanging van De Helster’.
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2019
Onderwerp: Behoud zwembad in Zetten
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De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Overbetuwe,
Constaterende dat
1. het college een onderzoek uitvoert, dat er op gericht is om een zwembad voor Zetten te
behouden;
2. het college daarmee tegemoet komt aan de wens van een meerderheid van de
gemeenteraad en daarmee ook aan de wensen van honderden gebruikers van het
zwembad, die via een petitie (600 handtekeningen) hebben gepleit om het zwembad open
te houden;
3. de financiële middelen, die nu worden besteed aan exploitatie van een zwembad in Zetten
vanaf 2023 worden ingezet om de door de raad gewenste nieuwbouw van een zwembad en
een sporthal in Elst te realiseren binnen de in de kadernota 2020 meegegeven financiële
ruimte;
4. er vanaf 2023 géén financiële middelen meer zijn opgenomen voor het zwembad in Zetten;
5. de gebruikers hebben aangegeven, dat het sluiten van het zwembad in Zetten of het
afslanken van dit bad (bijvoorbeeld door alleen een instructiebad open te houden) ertoe zal
leiden dat de verenigingen in grote problemen komen en mogelijk zelfs ophouden te
bestaan;
6. er in de nieuwbouw voor De Helster geen rekening is gehouden met extra capaciteit, in het
geval het zwembad in Zetten géén ruimte meer biedt aan de verenigingen, die op dit
moment gebruik maken van het zwembad;
7. samenwerking met de gemeente Neder-Betuwe geen resultaat lijkt op te leveren in termen
van mede-financiering
Overwegende dat:
8. de toekomst van het zwembad in Zetten alléén kan worden gegarandeerd als via de
begroting ook financiële middelen worden gerealiseerd.
Roept het College op om:
1. ruim voor de begrotingsbehandeling 2020 (in november 2019) duidelijk te maken hoe de
financiële middelen meerjarig in de begroting of op de PNL- lijst opgenomen kunnen
worden, in afwachting van het nog uit te voeren onderzoek;
2. met de uitkomsten van het onderzoek de raad indicatief te informeren over de kosten en
meerjarige kapitaallasten van de verschillende scenario’s;
3. daarbij in ieder geval een scenario op te nemen, waarbij ook de verenigingen in Zetten en
omstreken gewoon gebruik kunnen blijven maken van zwemvoorzieningen in hun dorp,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening, naam:
PvdA, Cécile de Boer
GroenLinks, Rik van den Dam
D66, Janita Hanekamp-Janssen
CU, Hanny van Brakel

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:
MOTIE
Voorstel:
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nummer 12:
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2019
Onderwerp: Sportbeleid moet ten grondslag liggen aan besluiten over grote investeringen in sport
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Overbetuwe,
Gehoord de beraadslaging,
-overwegende dat er
 het komende jaar veel belangrijke investeringen gedaan gaan worden in sportfaciliteiten
voor onze inwoners, zoals zwembad(en), sporthallen, en(vitale) sportparken
 nog geen kaders in de raad zijn vastgesteld omdat het tot nu toe ontbreekt aan enerzijds
actueel sportbeleid en herziening van het sportaccommodatiebeleid (de pijler
vastgoedbeleid kostendekkende huren voor (binnen)sport en subsidiering en
beheer/onderhoud1
 vele moties liggen tav van sport die nog in beleid moeten worden omgezet
 al vele malen uitstel is aangekondigd van het sportbeleid en het beleid naar verluid ook nu
pas opgesteld gaat worden nadat het sportakkoord er ligt
 geen concrete toezegging is gedaan over hoe snel na gereedkoming van het
sportakkoord het sportbeleid aan de raad wordt voorgelegd.
-van oordeel dat
 de raad de belangrijke beslissingen over investeringen in sport en bewegen gefundeerder
kan maken op basis van vastgestelde kaders en doelen van een op te stellen sportbeleid
 het sportakkoord een goede manier is om ‘bottom up’ tot sportbeleid te komen en er
ruimte mag zijn om de input voor het sportakkoord te gebruiken om tot sportbeleid
 de integraliteit van sportbeleid met andere beleidsvelden zoals zorg en welzijn aandacht
behoeft (denk aan preventiebeleid en bestrijden van eenzaamheid)
 de sportclubs recht hebben op meer zekerheid over hun financiële en organisatorische
toekomst
-van mening dat
 het van belang is dat er concrete afspraken worden gemaakt om zo spoedig mogelijk tot
een vastgesteld sport- en preventiebeleid te komen gevolgd door een voorstel over
1 Vastgestelde kadernota 2019, pagina 5 punt 5: ‘Er komt in 2019 ook een sportnota waarbij we zowel naar

sportstimulering als naar zaken rondom subsidiëring, tarieven en beheer/onderhoud kijken. ‘

12

subsidiering, tarieven en beheer en onderhoud van sportclubs en sportaccommodaties.
verzoekt het college om
uiterlijk voorjaar 2020 een concept sportbeleid en indien mogelijk preventiebeleid aan de raad ter
besluitvorming voor te leggen, gevolgd door een voorstel voor de uitwerking naar subsidiering,
tarieven en beheer/onderhoud voor sportclubs uiterlijk bij de vaststelling van de kadernota 2021.
en gaat over tot de orde van de dag.
D66 Overbetuwe, Mariël de Vries
Burgerbelangen OverBetuwe (BOB), Dia Vennis
PvdA, Cecile de Boer

De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van: 01-10-2019
Stemverhouding:

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

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

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

Bijlage 6:
AMENDEMENT
Voorstel nr. 19RB000088
Agendapunt nr.13
Onderwerp/ontwerpbesluit: Omgevingsvisie Overbetuwe 2040
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2019
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Ondergetekende, stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:
Aan onderdeel 3 ‘Vaststellen van de ‘Omgevingsvisie Overbetuwe 2040’ (augustus 2019,
19int03698)’ toe te voegen:
“en daarbij in de verdere ontwikkeling van de Omgevingsvisie te kiezen voor een focus op zes
opgaven, genoemd in hoofdstuk 4:
4.1.Samen werken aan energietransitie;
4.2 Netwerk verbonden met samenleving;
4.3 Gevarieerde dorpse woonomgeving;
4.4 Voorzieningen geclusterd;
4.5 Innovatieruimte voor ondernemerschap;
4.6 Vitaal buitengebied in beweging;
waarbij klimaat en energie leidend zijn voor alle ruimtelijke initiatieven en de sociale
infrastructuur bij punt 4.2 meer prioriteit en uitwerking krijgt in Omgevingsprogramma en -plan.”
Toelichting:
In de Omgevingsvisie Overbetuwe 2040 is opgenomen (zie p. 20), dat de doelstellingen in het
Gelders Energieakkoord leidend zijn voor iedereen met een belang in Overbetuwe.
Het amendement beoogt om deze uitspraak prominenter op te nemen in het raadsbesluit.
Onder de focus ‘netwerk verbonden met samenleving’ is in de Omgevingsvisie opgenomen (zie
p. 22) dat fysiek en sociale netwerken in Overbetuwe van groot belang zijn. Vervolgens worden
twee pijlers genoemd en uitgewerkt: duurzaam bereikbaar en mobiliteit op maat.
Het amendement beoogt om in de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie Overbetuwe 2040
in een Omgevingsprogramma en Omgevingsplan meer prioriteit te geven aan de sociale
infrastructuur binnen Overbetuwe.
Om de weging van het belang van de ‘focus onderwerpen’ beter tot uitdrukking te brengen is
de nummering van de zes opgaven gewijzigd.

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

Vaststellen van het ‘Eindverslag inspraak Omgevingsvisie Overbetuwe 2040’ (20
augustus 2019, 19int03697);
2.
Intrekken van Toekomstvisie+ (2009) en ‘Kadernota Visie op Ruimte’ (2004);
3.
Vaststellen van de ‘Omgevingsvisie Overbetuwe 2040’ (augustus 2019, 19int03698) en
daarbij in de verdere ontwikkeling van de Omgevingsvisie te kiezen voor een focus op zes
opgaven, genoemd in hoofdstuk 4:
4.1.Samen werken aan energietransitie;
4.2 Netwerk verbonden met samenleving;
4.3 Gevarieerde dorpse woonomgeving;
4.4 Voorzieningen geclusterd;
4.5 Innovatieruimte voor ondernemerschap;
4.6 Vitaal buitengebied in beweging;
waarbij klimaat en energie leidend zijn voor alle ruimtelijke initiatieven en de sociale
infrastructuur bij punt 4.2 meer prioriteit en uitwerking krijgt in Omgevingsprogramma en -plan.
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Ondertekening en naam:
PvdA, Elbert Elbers
GroenLinks, Hanneke Bruinsma
CU, Hanny van Brakel
D66, Hans van den Moosdijk

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 7:
MOTIE
Voorstel: 19RB000088

Naar aanleiding van agendapunt 13 van de raad, Omgevingsvisie Overbetuwe 2040

De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2019

Onderwerp: Concreet puntje op de horizon van de leefomgeving
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Overbetuwe,
van mening dat:
1. een visie een puntje op de horizon dient te geven,
2. een visie richtinggevend, inspirerend en uitdagend moet zijn, en
3. een visie voldoende concreet hoort te zijn wat belangrijke keuzes betreft.
Verder van oordeel dat:
1.
2.
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de raad een belangrijke taak en rol heeft bij het formuleren en tot leven brengen van een
gemeenschappelijke visie op de leefomgeving van Overbetuwe; en
de raad tot op heden geen formele bijdrage heeft geleverd aan het bepalen van ambities
voor de kwaliteit van de leefomgeving (behoudens een ronde tafel gesprek met het college op
2 mei 2017 en een informatiebijeenkomst van het college op 29 januari 2019).

Draagt het college op
om een (openbare) raadsconferentie te organiseren over keuzes en prioriteiten voor
de kwaliteit van de leefomgeving, waarmee de raad vervolgens een concreter puntje op
de horizon kan zetten,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening, naam:
PvdA, Elbert Elbers
GroenLinks, Hanneke Bruinsma
D66, Hans van den Moosdijk
De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van: 01-10-2019
Stemverhouding:

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

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

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

Bijlage 8:
MOTIE
Voorstel: Besluitvormingsproces omgevingsplan
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 13
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2019
Onderwerp: Omgevingsvisie Overbetuwe 2040
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Overbetuwe,
Overwegende dat:
 In de Omgevingsvisie Overbetuwe 2040 niet duidelijk omschreven staat wanneer de
gemeenteraad aan zet is bij de totstandkoming van het omgevingsplan en wat de rol van
inwoners en maatschappelijke organisaties in dit proces zal zijn.
Verzoekt het college:
1. Vóór het opstellen van het Omgevingsplan aan te geven welke kaders het college hierin
wil opnemen en dit voorstel ter besluitvorming aan de raad voor te leggen
2. Daarbij ook aan te geven welke rol inwoners en maatschappelijke organisaties gaan
krijgen in het besluitvormingsproces over het Omgevingsplan.
en gaat over tot de orde van de dag.
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Ondertekening, naam:
GroenLinks, Hanneke Bruinsma
PvdA, Elbert Elbers
De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van: 10-01-2019
Stemverhouding:

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

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

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

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

Bijlage 9:
MOTIE
Voorstel: Identiteit en ruimtelijke ontwikkeling
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 13
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2019
Onderwerp: Omgevingsvisie Overbetuwe 2040
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Overbetuwe,
Overwegende dat:
 Het behouden en versterken van kenmerkende elementen van de identiteit van
Overbetuwe uitgangspunten zouden moeten zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen;
 Het belangrijk is om in het omgevingsplan aan te geven welke ontwikkelingen wel en niet
gewenst zijn in verband met deze identiteit.
Verzoekt het college:
3. In de uitwerking van de omgevingsvisie in het omgevingsplan aan te geven welke
ruimtelijke ontwikkelingen wenselijk zijn ter versterking van (elementen van) de
Overbetuwse identiteit;
4. In de uitwerking van de omgevingsvisie in het omgevingsplan aan te geven welke
ruimtelijke ontwikkelingen niet wenselijk zijn omdat deze (elementen van) de Overbetuwse
identiteit aantasten.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening, naam:
GroenLinks, Hanneke Bruinsma
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PvdA, Elbert Elbers

De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van: 01-10-2019
Stemverhouding:

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

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

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

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

Bijlage 10:
MOTIE
Voorstel: Uitwerking doelen omgevingsvisie in omgevingsplan
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 13
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2019
Onderwerp: Omgevingsvisie Overbetuwe 2040
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Overbetuwe,
Overwegende dat:



In de omgevingsvisie staat dat de belangrijkste doelen van de omgevingsvisie zijn:
o Het op niveau houden en verder verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving;
o De mogelijkheden van toekomstige generaties niet verkleinen;
Het belangrijk is dat deze doelen ook centraal staan in het omgevingsplan, ook gezien de
mondiale en lokale aandacht voor klimaatverandering en klimaatadaptatie.

Verzoekt het college:
5. In de uitwerking van de omgevingsvisie in het omgevingsplan op te nemen hoe de
verschillende onderdelen van het omgevingsplan bijdragen aan het op niveau houden en
het verder verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving;
6. In de uitwerking van de omgevingsvisie in het omgevingsplan op te nemen hoe de
verschillende onderdelen van het omgevingsplan de mogelijkheden voor toekomstige
generaties niet verkleinen.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening, naam:
GroenLinks, Hanneke Bruinsma
PvdA, Elbert Elbers
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De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van: 10-01-2019
Stemverhouding:

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

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

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

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

Bijlage 11:
AMENDEMENT
Voorstel nr.
Agendapunt nr.14
Onderwerp/ontwerpbesluit: Compensatie eigen risico chronisch zieken, collectieve
zorgverzekering
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2019
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:
Te schrappen onderdeel 1:
In te stemmen met het voornemen van het college om in het jaarlijkse addendum van
Menzis op de collectieve zorgverzekering de compensatie van de premie en het eigen
risico van de zorgverzekering uit te breiden ter uitvoering van de motie van de raad van 25
juni 2019, en de meerkosten a EUR 248.678 te verwerken in de (concept) begroting 2020
en te vervangen door een nieuw/gewijzigd onderdeel 1:
In te stemmen met het voornemen van het college om in het jaarlijkse addendum van
Menzis op de collectieve zorgverzekering de compensatie van de premie en het eigen
risico van de zorgverzekering uit te breiden voor de groep mensen met een chronisch
ziekte of handicap en een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM), en
de meerkosten te verwerken in de (concept) begroting 2020
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Toelichting:
De motie van 25 juni 2019 riep het college op om de mogelijkheid en kosten te onderzoeken
voor een compensatieregeling. De meerkosten voor de groep van 130% boven WSM zijn bij een
1/3 bereik (1000 deelnemers) dusdanig hoog dat de financierbaarheid van deze regeling voor de
toekomst onzeker is. Met het terugbrengen van de groep tot mensen met een chronische ziekte
of beperking met een inkomen tot 120% boven WSM worden toch ca 800 deelnemers
ondersteund (uitgaanden van een zelfde 1/3 bereik) en wordt de armoedeval beperkt.
Gelet op de armoedeval en de betaalbaarheid van deze regeling stellen wij deze wijziging voor.
Voor de volledigheid staat hieronder de volledige en gewijzigde tekst van het raadsbesluit:
b e s l u i t:
In te stemmen met het voornemen van het college om in het jaarlijkse addendum van
Menzis op de collectieve zorgverzekering de compensatie van de premie en het eigen
risico van de zorgverzekering uit te breiden voor de groep mensen met een chronisch
ziekte of handicap en een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM), en
de meerkosten te verwerken in de (concept) begroting 2020.

Ondertekening en naam:
VVD, José Rouwenhorst
CDA, Dorien Kloosterman

Dit amendement is: aangenomen / verworpen in de vergadering van: 01-10-2019
Stemverhouding:

Fracties voor:

Fracties tegen:

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

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

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

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

Bijlage 12:
AMENDEMENT
Voorstel nr. 19RB000090
Agendapunt nr.15
Onderwerp/ontwerpbesluit: Voorstel scenario’s doelgroepenvervoer
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 01-10-2019
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Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:
Te schrappen onderdeel 1:
‘aangaande de kortingsregeling voor medereizigers te kiezen voor
a) afschaffen van de regeling, met introductie ‘ondersteunend begeleider’ of
b) afschaffen regeling, geen alternatief maar maatwerk is mogelijk:’
en te vervangen door een nieuw/gewijzigd onderdeel 1:
‘aangaande de kortingsregeling voor medereizigers te kiezen voor
voortzetten van de kortingsregeling voor medereizigers:’

Toelichting:
De regeling, waarbij medereizigers met 50% korting kunnen reizen, wordt voortgezet en
gefinancierd door de gemeente.
De medereizigerskorting is een middel om inwoners te stimuleren om op pad te gaan.
Het afschaffen van de regeling werkt voor inwoners drempelverhogend om gebruik te maken van
het doelgroepenvervoer.
Voor de volledigheid staat hieronder de volledige en gewijzigde tekst van het raadsbesluit:
b e s l u i t:
1.
aangaande de kortingsregeling voor medereizigers te kiezen voor voortzetten van de
kortingsregeling voor medereizigers:
2.
aangaande de Wmo-passen te kiezen voor het afschaffen van de Wmo-pas zonder
korting en terug te gaan naar één pas:
3.
aangaande de kilometerbudgetten te kiezen voor het voortzetten van het huidige beleid:
per 1 januari 2020 hebben alle reizigers een kilometerbudget.

Ondertekening en naam:
PvdA, Elbert Elbers
CU, Hanny van Brakel
GBO, Henk Vreman
Dit amendement is: aangenomen / verworpen in de vergadering van: 01-10-2019
Stemverhouding:

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

21

Fracties voor:

Fracties tegen:

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

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

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

Bijlage 13:
AMENDEMENT
Voorstel nr.
Agendapunt nr.15
Onderwerp/ontwerpbesluit: Voorstel scenario’s doelgroepenvervoer
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2019
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:
Te schrappen onderdeel 1:
‘aangaande de kortingsregeling voor medereizigers te kiezen voor
a) afschaffen van de regeling, met introductie ‘ondersteunend begeleider’ of
b) afschaffen regeling, geen alternatief maar maatwerk is mogelijk:’
en te vervangen door een nieuw/gewijzigd onderdeel 1:
‘aangaande de kortingsregeling voor medereizigers te kiezen voor
a) afschaffen van de regeling, met introductie ‘ondersteunend begeleider’
Toelichting:
De regeling, waarbij medereizigers met 50% korting kunnen reizen, wordt beëindigd en gekozen
wordt voor het introduceren van een ondersteunend begeleider voor reizigers die op enkele
ritten wel ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteunend begeleider reist wel met 50%
korting. Deze wijziging is conform het advies van het College en de participatieraad.
Voor de volledigheid staat hieronder de volledige en gewijzigde tekst van het raadsbesluit:
b e s l u i t:
1.

aangaande de kortingsregeling voor medereizigers te kiezen voor afschaffen
van de regeling, met introductie ‘ondersteunend:

2.

aangaande de Wmo-passen te kiezen voor het afschaffen van de Wmo-pas
zonder korting en terug te gaan naar één pas:

3.

aangaande de kilometerbudgetten te kiezen voor het voortzetten van het
huidige beleid: per 1 januari 2020 hebben alle reizigers een kilometerbudget.

Ondertekening en naam:
VVD, José Rouwenhorst
CDA, Dorien Kloosterman

Dit amendement 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 14:
MOTIE
Voorstel:
Kaderstelling Park Danenberg
-Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr.16 verwerving gronden De Danenberg
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d.1 oktober 2019
Onderwerp: Tot stand komen park de Danenberg
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Overbetuwe,
Gehoord de beraadslaging,
- Dat de verwerving van deel 3 een boost geeft aan het tot stand komen van park de Danenberg
-Dat na het besluit tot verwerving van de gronden in deelgebied 3 overgegaan wordt tot het
opstellen van contracten m.b.t. deelgebieden 1 en 2.
-Dat in juli 2017 reeds een concept bestemmingsplan is opgesteld voor alle deelgebieden samen
dat niet heeft geleid tot een definitief bestemmingsplan.
-Dat eerder gemaakte afspraken tussen de ontwikkelende partijen door de verwerving van deel 3
worden gewijzigd.
Overwegende dat de raad hierin een kader stellende rol heeft.

-roept het college op alvorens over te gaan tot het tekenen van contracten m.b.t. deelgebieden 1
en 2 doelen en kaders voor het plan voor deelgebieden 1 en 2 ter besluitvorming voor te leggen
aan de raad.
en gaat over tot de orde van de dag.
Dia Vennis, Burgerbelangen Overbetuwe( BOB)
Mariël de Vries, D66
Hanneke Bruinsma, Groenlinks

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 15:
MOTIE
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2019
Onderwerp: Verkeersituatie “Deursteek”
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Overbetuwe,
Overwegende dat

1. Dat de “Deursteek” een voetpad is bedoeld als een snelle verbinding tussen
het Europaplein en de Dorpsstraat (m.u.v. eerste 50 m).
2. Ouderen en mensen met een scootmobiel veelvuldig gebruik maken van dit
pad.
3. Een scootmobiel op een voetpad mag rijden mits niet sneller dan 6 km/uur,
zodat de snelheid aangepast wordt aan het looptempo van de voetgangers.
Dit in verband met de veiligheid.
4. Er meerdere malen per dag gevaarlijke situaties (en ongelukken) ontstaan
doordat er harder gefietst en met scooters gereden wordt dan toegestaan.
En is van oordeel dat

5. Deze situatie naar verwachting alleen nog maar zal verslechteren omdat
steeds meer mensen de “Deursteek” ontdekken.
verzoekt het college…

1. De volgende preventieve maatregelen te nemen;
o bloembakken of zgn. schaarhekken plaatsen zodat er i.i.g. niet meer
hard gereden kan worden met de fiets en scooter en het daardoor
veiliger wordt voor iedereen en voetgangers en scootmobielen wel
kunnen passeren.
o Het ver(bij)plaatsen van zgn. “Verbodsborden” (rond/rode rand) i.p.v.
gebods-en advies borden zoals nu in het kader van de wet.
2. En extra te handhaven door regelmatig een BOA een ronde te laten maken
zodat het fietsen en het met scooter rijden tot een minimum beperkt wordt
en gaat over tot de orde van de dag.
D66 Overbetuwe, Roel Eefting
BOB, Ard op de Weegh
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De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van: 01-10-2019
Stemverhouding:

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

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

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

Bijlage 16:
MOTIE

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2019
Onderwerp: Slechte wegen buitengebied
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Overbetuwe,
-overwegende dat

In het buitengebied van onze mooie gemeente Overbetuwe is ons opgevallen dat
vele wegen mankementen vertonen. Met name de vele scheuren in het wegdek en
de verzakte fietssuggestie stroken baren ons zorgen, vooral vanwege in het
bijzonder de veiligheid en onze fietsers. Zeker nu de scholen weer begonnen zijn,
maar ook door het toenemend aantal snelle fietsen voor woon-werkverkeer en de
herfst en winter weer nadert, stellen wij voor om zo snel als maar mogelijk is de
schade te herstellen. We voorzien ook, nu de herfst en winter naderen, dat de
schade aan het wegdek alleen maar zal toenemen en daarmee ook de
verkeersveiligheid verder afneemt.
verzoeken het college om

 Alles in het werk te stellen om vervolgens grotere schade aan het
wegdek te voorkomen teneinde de veiligheid van met name fietsers, te
kunnen garanderen;
 Nu de scholen weer begonnen zijn, desnoods buiten de cyclus
onderhoud wegen buitengebied, snel effectieve maatregelen te treffen
om grotere schades te voorkomen;
 Na te gaan of en welke (extra) kosten daarmee gemoeid zijn en daar
de raad over te informeren dan wel een voorstel aan de raad doen
toekomen om op korte termijn een effectieve en veilige oplossing te
kunnen realiseren;
en gaat over tot de orde van de dag.
CDA Henk Mulder
VVD Karel Grimm
GBO Henk Vreman
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D66 Hans vd Moosdijk
BOB Ard op de Weegh
De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van: 10-01-2019
Stemverhouding:

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

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

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

Bijlage 17:
MOTIE
Voorstel:

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.

De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2019.

Onderwerp: gelijke stagevergoeding voor iedereen.
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De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Overbetuwe,
Constaterende dat:
1. In het collegeakkoord ‘Overbetuwe in bloei, een dijk van een gemeente’ geschreven
staat dat onze gemeente voldoende mogelijkheden voor stage- en bedrijfservaringservaringsplaatsen wil creëren in overleg met het plaatselijke bedrijfsleven;
2. Overbetuwe een sociale werkgever wil zijn met een voorbeeldfunctie en haar
ambassadeurschap actief wil uitdragen naar de samenleving;
3. goed geschoolde vakmensen, die van het (v)MBO komen een onmisbare schakel
vormen in de economische groei van de gemeente;
4. (v)MBO’ers net zo hard werken en net zo veel uren maken als alle andere stagiairs;
5. Overbetuwe in 2018 in totaal 15 stagiairs kende: (v)MBO 4, HBO 8, WO 0,
snuffelstages 3;
6. een (v)MBO-stagiair bij de gemeente Overbetuwe € 175 bruto per maand als stagevergoeding krijgt, een HBO-stagiair € 250 bruto per maand en een WO-stagiair
€ 300 bruto per maand (uitgaande van een 36-urige werkweek);

Overwegende dat:

7.
8.

Het college een krachtig signaal geeft voor eenzelfde waardering van (v)MBO, HO en WO
door de stagevergoedingen van (v)MBO, HBO en WO gelijk te trekken;
Minister van Onderwijs Van Engelshoven de zorgen over de ongelijke stage- vergoeding
deelt en van mening is dat ‘gelijke stagevergoedingen het uitgangspunt moeten zijn’;

Draagt het college op om:

1. De stagevergoeding voor álle stagiaires op € 250 per maand vast te stellen
(uitgaande van een 36-urige werkweek);

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening, naam:
PvdA, Elbert Elbers
PvdA, Cécile de Boer
D66 Roel Eefting

De motie is aangenomen in de vergadering van: 1 oktober 2019
Stemverhouding:
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Fracties voor:
PvdA.……………………
CDA…………………...
D66……………………...
GL……………………...

Fracties tegen:
CU………………………
VVD (2)………………..
………………………….
………………………….

GBO (3)………………..
BOB……………………
………………..……
drs. D.E. van der Kamp
griffier
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………………………….
………………………….

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

