BESLUITENLIJST
VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD,
op 7 december 2021 – 19:30 uur
Aanwezig:
de voorzitter:
de griffier:

mevr. R.P. Hoytink-Roubos
mevr. drs. D.E. van der Kamp

de raadsleden:

CDA-fractie:

dhr. R.B.H. Beune, dhr. M.J. van Baak, mevr. A.J. Versluis (tot
19.45 uur) Dhr. L.Consoli, dhr. H.J. Mulder, dhr. F.H.J.A. van
der Linden, mevr. D.A. Kloosterman-van Kamperdijk, en mevr.
M.J. Mulder.
GBO-fractie: dhr. H.W.G.M. Vreman, mevr. E.C. Patelias-Pieks, dhr. A.H.
Post en dhr. P.R. de Vries
GL-fractie:
dhr. A.T.L. van den Dam, mevr. C.J. Bruinsma, mevr. C. van
Kerkhof en dhr. J.H. Roseboom (vanaf 20.31 uur)
D66-fractie:
dhr. R. Eefting, mevr. M.A.C. de Vries en mevr. J.T.A.
Hanekamp-Janssen
VVD-fractie: dhr. P.W. de Waard, dhr. K. Grimm en mevr. J. Rouwenhorst
BOB-fractie: dhr. G.J.M. op de Weegh en mevr. D.J.M. Vennis
PvdA-fractie: dhr. E. Elbers, mevr. C.E.M. de Boer
CU-fractie:
mevr. G. Maaijen

Collegeleden:

De heren. W.H. Hol, D.E.W. Horsthuis-Tangelder, R.W. Engels en mevr. B.E.
Faber-de Lange

Overige aanwezigen:
Afwezig:

1

mevr. A.J. Versluis (vanaf 19.45 uur), dhr. M.R.M. Markus (CDA) en dhr.
J.J.M. van den Moosdijk (D66)
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en deelt mee dat de heren Markus en
Van den Moosdijk afwezig zijn.
De burgemeester reikt een koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Versluis. Daarna
verlaat mevrouw Versluis de vergadering.

2

Vragenuur
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt

3

Vaststelling agenda
Groenlinks geeft aan bij agendapunt 17 een stemverklaring te willen geven en verzoekt
dit punt nu als besluitstuk op te nemen.
Er zijn 4 moties binnengekomen over een niet-geagendeerd onderwerp, deze worden
als laatste punten aan de agenda toegevoegd.
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-

Motie BOB, PvdA, D66, GL, CDA, GBO toekenning bijzondere grafrechten voor
KNIL militairen in Elst
Motie VVD verbinding Molukse gemeenschap
Motie D66, PvdA, BOB, GL zelfbewoningsplicht bij aankoop woning
Motie Raadsbreed VGGM hulpverleningsvoertuigen

De aangepaste agenda wordt vastgesteld.
4

Spreekrecht publieke tribune*
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5

Vaststellen besluitenlijst van 9 november 2021
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

6

Ingekomen stukken en mededelingen
VVD merkt op dat in het overzicht van de moties een aantal moties geen datum
afgehandeld hebben. Verzoek om deze toe voegen. En vraagt het college hoe het staat
met de motie Huisartsenpost, deadline voor deze motie is Q4.
*Wethouder Engels geeft aan dat dit in het college besproken is en de raad hierover
binnen nu en een maand zal informeren met een informatienota. College wil het OBC
aan de Mozartstraat gaan reserveren en klaarmaken als werkplek voor het sociaal team
Overbetuwe, het consultatiebureau en andere partners die in deze keten van zorg en
ondersteuning samenwerken. Huisartsen hebben aangegeven hierop mee te willen liften
en ook een plek op het terrein van OBC te willen. Ambtshuis zal voorlopig niet verkocht
worden maar wordt dan verhuurd.
D66 geeft aan dat in het overzicht van wethouder Hol bij punt M8 wat tekst lijkt weg te
vallen en vraagt of dit aangepast kan worden.
De lijst van ingekomen stukken en de lijst moties en toezeggingen worden voor
kennisgeving aangenomen.
Er zijn geen mededelingen.

7

Verbonden partijen
Mevr. Hanekamp-Janssen geeft een korte terugkoppeling van de vergadering van de
Euregio op 25 november 2021.

8

Actieve informatievoorziening college
Wethouder Horsthuis-Tangelder geeft aan dat vandaag de aanvraag verlenging voor de
intentieovereenkomst windpark Midden-Betuwe is binnen gekomen. Deze zal zsm met
de raad gedeeld worden.

9

Financiële verordening 2022 en Treasurystatuut 2022*
Voorzitter auditcommissie geeft een korte terugkoppeling van de behandeling van deze
stukken in de auditcommissie en het advies dat deze stukken vanavond als hamerstuk
behandeld kunnen worden.
Beide voorstellen worden met algemene stemmen aangenomen.

10

2

Normenkaders voor accountantscontrole 2021 en 2022*

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
11

Vaststellen bestemmingsplan “De Nieuwe Rietgraaf, Park 15 Kavel IV”
Het amendement (bijlage 1) wordt unaniem aangenomen.
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen.

12

Regionale agenda 2022 Groene Metropollregio Arnhem Nijmegen
Stemverklaring VVD: We blijven scherp op de prestatie van de regio voor de gemeente
Overbetuwe en zullen voor het voorstel stemmen
Stemverklaring PvdA: De PvdA is voor deze nieuwe vorm van samenwerking in de regio.
Het viel ons op dat het meeste geld gaat naar de verbonden regio. Dat zien we in de
toekomst graag anders.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

13

Vaststellen Verordening nadeelcompensatie gemeente Overbetuwe 2022
Het amendement (bijlage 2) wordt unaniem aangenomen.
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen.

14

Routekaart Duurzaam Overbetuwe 2025
Het amendement (bijlage 3) wordt unaniem aangenomen.
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen.

15

Belastingverordeningen 2022
Stemverklaring BOB: Omdat wij tegen de begroting gestemd hebben lijkt het niet logisch
om hier wel voor te stemmen. Aan de andere kant is het ook niet zo dat wij altijd overal
tegen willen stemmen. Wij zullen nu dus wel met deze belastingverordeningen
instemmen.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

16

Wijzigingen regeling MGR SDCG
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen

17

Vaststellen participatiebeleid Omgevingswet
Stemverklaring Groenlinks: GroenLinks zal bij het volgen van de praktische uitvoering
van het beleid extra aandacht besteden aan inhoudelijk goede participatie en specifiek
het taalniveau waarop met omwonenden wordt gecommuniceerd. We zullen wel voor dit
voorstel stemmen.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen

18

Administratieve- en begrotingswijzigingen
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen

3

19

Motie BOB, PvdA, D66, GL, CDA, GBO toekenning bijzondere grafrechten voor
KNIL militairen in Elst
Op verzoek van VVD wordt aan het dictum toegevoegd:
“…en daarbij rekening houdt met wijze waarop in Nederland eerbetoon plaatsvindt aan
oorlogsslachtoffers en veteranen.”
*Portefeuillehouder Hoytink-Roubos zegt toe het voorstel wat er na de inventarisatie
voorligt ook voor te leggen aan Veteranen Overbetuwe en de reactie hierop zal dan ook
verwerkt worden.
De aangepast motie (bijlage 4) wordt raadsbreed ingediend en is dus unaniem
aangenomen.

20

Motie VVD Verbinding Molukse gemeenschap
VVD trekt deze motie (bijlage 5) in na de toezegging van de portefeuillehouder op de
motie over de toekenning bijzondere grafrechten voor KNIL-militairen.

21

Motie D66, PvdA, BOB zelfbewoningsplicht bij aankoop woning
*Wethouder Hol zegt toe een onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden van de
nieuwe woonplichtwet die per 1 januari 2022 van kracht is.
D66 geeft aan dat de motie (bijlage 6) na deze toezegging van de wethouder wordt
aangehouden.

22

Motie CU, PvdA, GBO, GL. CDA, D66, VVD ophoging van de opkomsttijd en van
Hulpverleningsvoertuigen en specialistisch team
Deze motie (bijlage 7) wordt unaniem aangenomen.

23

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.07 uur.

Aldus vastgesteld ter openbare vergadering van 11 januari 2022
DE RAAD VOORNOEMD
De griffier,

De voorzitter,

Drs. D.E. van der Kamp

R.P. Hoytink-Roubos.
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Bijlage 1:
AMENDEMENT

Voorstel nr.

Onderwerp/ontwerpbesluit: Naar aanleiding van punt 11 op de agenda met betrekking tot
het vaststellen van het bestemmingsplan ”De Nieuwe Rietgraaf, Park15 kavel VI”
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 7 december 2021

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen/aan te vullen als volgt:
2. Het bestemmingsplan “De Nieuwe Rietgraaf, Park 15 kavel VI” dat het efficiënt
ruimtegebruik van een deel van de westzijde binnen het bedrijvenpark juridischplanologisch mogelijk maakt, gewijzigd digitaal en analoog vast te stellen;
te wijzigen in:
2. Het bestemmingsplan “De Nieuwe Rietgraaf, Park 15 kavel VI” dat het efficiënt
ruimtegebruik van een deel van de westzijde binnen het bedrijvenpark juridischplanologisch mogelijk maakt, gewijzigd digitaal en analoog vast te stellen conform het
“Rapport zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan De Nieuwe
Rietgraaf, Park15 kavel VI” en met de volgende aanpassing:
Aan de Regels bestemmingsplan ‘De Nieuwe Rietgraaf, Park 15 kavel VI’ een nieuw artikel
toevoegen luidende:
3.5.2 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inrichting
Het gebruik als beschreven in artikel 3.1 is alleen toegestaan als uiterlijk binnen één jaar
nadat is gestart met de bouw van de opstallen, de landschappelijke inpassing
overeenkomstig pagina 7 ‘Groenstructuur’, van het landschapsplan zoals opgenomen als
bijlage 1 bij deze regels volledig is uitgevoerd en vervolgens in stand wordt gehouden.

Toelichting:
- Kavel VI is gelegen in het overgangsgebied tussen Park15 en landschapspark
de Danenberg;
- Het bij de vaststelling van het bestemmingsplan gevoegde landschappelijk inrichtingsplan
geen onderdeel uitmaakt van de besluitvorming;
- er waardering is voor de in het landschappelijk inrichtingsplan opgenomen voorstellen;
- het landschapsplan op detailniveau nog niet definitief is uitgewerkt in samenwerking met
de
omwonenden;
- De groene hoofdstructuur, bestaande uit een groene westgevel zonder lichtreclame,
Grondwallen, struweel en bomen van voldoende omvang de basis is van het
landschapsplan.
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Ondertekening en naam:
Dia Vennis, Burgerbelangen Overbetuwe (BOB)
Gerdien Maaijen, (CU)
Elbert Elbers (PvdA)
Hanneke Bruinsma (GL)
Mariel de Vries (D66)

Dit amendement is: aangenomen in de vergadering van: ……07-12-2021.
Stemverhouding:

Fracties voor:

Fracties tegen:

.…………………………..
…………………………...
…alle………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...

………………………….
………………………….
geen………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

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

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

Bijlage 2:
AMENDEMENT

Voorstel nr. 21RB000086
Onderwerp:
Agendapunt 13 Vaststellen Verordening nadeelcompensatie gemeente Overbetuwe
2022
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 7 december 2021
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen/aan te vullen als volgt:
De tekst van de verordening bij artikel 2. Heffen recht als volgt aan te passen:
Artikel 2. Heffen recht
1. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om schadevergoeding wordt een recht
van € 300,- geheven.
2. Het bestuursorgaan kan dit artikel buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover
toepassing - gelet op het belang van het recht op schadevergoeding - zal leiden tot een
onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg.
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Toelichting:
Met deze aanpassing wordt het mogelijk dat het college van burgemeester en
wethouders het recht van € 300,- niet heft. Zo wordt ervoor gezorgd dat alle inwoners
een aanvraag voor nadeelcompensatie in kunnen dienen, ongeacht hun financiële
omstandigheden.
Ondertekening en naam:
Hanneke Bruinsma, GroenLinks
Elbert Elbers, PvdA
Gerdien Maaijen, ChristenUnie
Luca Consoli, CDA
Karel Grimm, VVD
Henk Vreman, GBO
Mariel de Vries, D66

Dit amendement is: aangenomen in de vergadering van: …07-12-2021
Stemverhouding:

Fracties voor:

Fracties tegen:

.…………………………..
…………………………...
………alle…………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...

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

………………………….
………………………….
…geen……………………….
………………………….
………………………….
………………………….

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

Bijlage 3:
AMENDEMENT
Agendapunt 14: Routekaart Duurzaam Overbetuwe 2025
Onderwerp: Aan de slag met de Routekaart Duurzaam Overbetuwe 2025
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 7 december 2021.
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Ondergetekenden stellen voor het raadsbesluit aan te vullen met punt 2, waarna het
besluit er als volgt uit komt te zien:
1. Vast te stellen de ‘Routekaart Duurzaam Overbetuwe 2025’ (29 september 2021,
kenmerk 21int04386).
2. Duurzaamheid in alle raadsvoorstellen toe te lichten op de volgende 3
onderwerpen zoals vermeld in de Routekaart Duurzaam Overbetuwe 2025, te
weten:
a. Energietransitie (waaronder Energiebesparing, Energieproductie en Energie
en mobiliteit);
b. Circulaire Economie (waaronder Bedrijven en consumenten en Voedsel);
c. Klimaatadaptatie (waaronder Biodiversiteit en Adaptieve groene omgeving).
Toelichting:
Tijdens de voorronde op 23 november 2021 is de Routekaart Duurzaam Overbetuwe
2025 besproken. Hier ging het onder andere over de manier waarop de Routekaart
onderdeel wordt van al het andere beleid. Toegezegd is dat in de raadsvoorstellen wordt
toegelicht hoe duurzaamheid onderdeel is van dat document. Dit amendement zet
scherper neer over welke onderwerpen de raad geïnformeerd wil worden.
Ondertekening en naam:
Hanneke Bruinsma, GroenLinks
Gerdien Maaijen, ChristenUnie
Dia Vennis, Burgerbelangen Overbetuwe
Luca Consoli, CDA
Mariel de Vries, D66

Dit amendement is: aangenomen in de vergadering van: …07-12-2021
Stemverhouding:

Fracties voor:

Fracties tegen:

.…………………………..
………alle…………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...

………………………….
………geen………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

……………………
…………………………
drs. D.E. van der Kamp
R.P. Hoytink-Roubos
griffier
voorzitter
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Bijlage 4:
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 7 oktober 2021

Onderwerp: Toekenning bijzondere grafrechten voor KNIL militairen in Elst
Overwegende:
 dat het college met B&W voorstel, kenmerk 2021-012247, tegemoetkomt aan de al maanden
geuite wens van ondertekenende partijen om te komen tot een voorstel hoe om te gaan met de
grafrechten van de graven van Molukse KNIL militairen in Elst en Randwijk.
 dat het in Elst 62 graven betreft en in Randwijk 6.
 dat het college voornemens is de Molukse gemeenschap intensief mee te nemen in het proces.
 dat ondertekenende partijen de grootst mogelijke waardering hebben voor de door het college
gekozen richting.
verzoekt het college om na de inventarisatie van het aantal graven te komen met een voorstel, dat
recht doet aan de wens van de Molukse gemeenschap om op een bijzondere wijze met deze graven
om te gaan en daarbij rekening houdt met de wijze waarop in Nederland eerbetoon plaatsvindt aan
oorlogsslachtoffers en veteranen
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening, naam:
Ard op de Weegh, Burgerbelangen OverBetuwe (BOB)
Elbert Elbers,

Partij van de Arbeid

Roel Eefting,

D66

Rik van den Dam, Groen links
Jackie Versluis,
Henk Vreman,

CDA
GBO

Gerdien Maaijen, CU
Peter de Waard, VVD

MOTIE
De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van: …07-12-2021
Stemverhouding:
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Fracties voor:
.…………………………..
……alle……………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...

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

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

…………………………
R.P. Hoytink-Roubos
Voorzitter

Bijlage 5:
MOTIE
Verbinding Molukse gemeenschap
Agendapunt:
Onderwerp:

Buiten de agenda
Molukse gemeenschap in Overbetuwe

De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen
op 7 december 2021
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Overbetuwe,
Overwegende dat:
• De raad in maart 2021 de motie: “Monument Molukkers 70 jaar in Overbetuwe”
unaniem heeft aangenomen waarmee de gemeente uitdrukking geeft aan de
herinnering en haar waardering.
• Het college goede contacten onderhoudt met de Molukse gemeenschap en opvolging
geeft aan bovengenoemde motie, de onthulling staat op 11 mei 2022 in Elst gepland.
• Er een informatiememo van het college d.d. 30 november 2021 ligt over Inventarisatie
Molukse KNIL-graven in het kader van 70 jaar Molukkers in Nederland
• Er een motie voorligt waarin wordt opgeroepen om voorbereidingen te treffen om tot
een speciale status te komen van de graven van Molukse oud KNIL-militairen in
Overbetuwe.
• De volgende overwegingen aan de orde zijn ten aanzien van bovengenoemde college
memo en de motie: “Toekenning bijzondere grafrechten voor KNIL militairen in Elst”:
• Als gemeente geven we met het monument uitdrukking aan de herinnering en
waardering richting de Molukse gemeenschap. Een formeel erkent eerherstel kan
alleen van het rijk komen. Ook als we als gemeente een speciale status aan de
graven van voormalige Molukse KNIL-militairen geven, zal de behoefte aan een
ultieme eerherstel door het rijk blijven bestaan.
• Door het geven van een speciale status aan de graven van voormalige Molukse
KNIL militairen wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende veteranen in
onze gemeente. Het is onwenselijk om vanuit de gemeente onderscheid te maken
in de waardering voor veteranen die zich voor Nederland in hebben gezet. Een
dergelijk onderscheid komt bovendien de integratie niet ten goede.
• Vanuit de brede verantwoordelijkheid kunnen we als gemeente de aandacht en
eventuele financiële middelen beter investeren in het, waar nodig, versterken van
de verbinding tussen de Molukse gemeenschap en andere inwoners binnen onze
gemeente.
• De positieve intenties van het college en de indieners van de motie op een andere
wijze een constructieve en toekomstgerichte bijdrage kunnen leveren aan de Molukse
gemeenschap en wederzijds begrip en de verbinding tussen verschillende inwoners in
Overbetuwe.

Verzoekt het college om:
•
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Af te zien van voorbereidingen voor het komen tot een voorstel hoe om te gaan met de
graven van voormalige Molukse KNIL-militairen;

•

Na te gaan in hoeverre er aanleiding en behoefte bestaat om de verbinding tussen de
Molukse gemeenschap en andere bewoners van Overbetuwe te verbeteren en als die
blijkt te bestaan, een voorstel te doen hoe daaraan een bijdrage geleverd kan worden.

en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening, naam:
Peter de Waard – VVD Overbetuwe

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

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

drs. D.E. van der Kamp
griffier

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

R.P. Hoytink-Roubos
voorzitter

Bijlage 6:
MOTIE

Voorstel: : Zelfbewoningsplicht bij aankoop woning
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 7 december 2021
Onderwerp: zelfbewoningsplicht bij aankoop woning
De ondergetekenden, lid van de raad van de gemeente Overbetuwe,
Overwegende dat:
1. Het voor woningzoekende huishoudens met een laag en middeninkomen moeilijk is
om aan een koopwoning te komen
2. Koopwoningen in de prijsklasse tot de grens van de Nationale Hypotheek Garantie,
NHG (in 2021 € 325.000,- en volgend jaar € 355.000,-) voor deze groep het
maximaal haalbare zijn
3. commerciële partijen steeds vaker deze schaarse beschikbare koopwoningen (nieuw
en bestaand) opkopen om (al dan niet na renovatie) te verhuren tegen niet
marktconforme marktprijzen
4. door deze praktijken minder woningen beschikbaar komen voor de doelgroep
waarvoor ze bedoeld zijn.
Constaterende dat:
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1. ook in de gemeente Overbetuwe een tekort is aan betaalbare koopwoningen
2. ook in de gemeente Overbetuwe meer woningen worden opgekocht om te verhuren.
3. Hierdoor andere instrumenten van de gemeente om woningen bereikbaar te maken
voor woningzoekenden met een laag en middeninkomen, bijvoorbeeld via
grondprijzen en startersleningen, minder effectief zijn
4. Nieuwe landelijke wetgeving het mogelijk maakt om ook voor bestaande
koopwoningen een zelfbewoningsplicht in te voeren
5. Zeker 130 gemeenten overwegen om na 1 januari een zelfbewoningsplicht in te
stellen voor bestaande huizen die worden verkocht
6. Ook de gemeenten Arnhem en Nijmegen voornemens zijn een woonplicht in te
voeren voor bestaande woningen
Is van mening dat:
l. Het onttrekken van woningen voor de bedoelde doelgroep lage en middeninkomens
onwenselijk is
II. Onbedoelde speculatie op de woningmarkt moet worden tegengegaan
II. De gemeente hierin een regierol moet pakken
IV. Dit kan onder meer door een woonplicht bij aankoop van een woning van 3 of 5 jaren in te
voeren.
V. Een woonplicht moet gelden niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande
woningen
VI. Met deze maatregel de prijsstijgingen van woningen kunnen worden beteugeld en onder
meer starters een betere kans op de woningmarkt krijgen.
VII. Moet worden voorkomen dat beleggers vanuit buurgemeenten uitwijken naar de
Overbetuwe
VII. Uitzonderingen op de woonplicht mogelijk moeten zijn indien geen ongewenste speculatie
plaatsvindt en de woning beschikbaar komt voor de beoogde doelgroep. Bijvoorbeeld ouders
die een woning kopen voor hun kinderen.
Verzoekt het college :
Een voorstel uit te werken om begin 2022 een woonplicht in te voeren voor (betaalbare)
koopwoningen in de gemeente Overbetuwe, rekening houdend met de bovenstaande
overwegingen en constateringen.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening:
D66, Hans van den Moosdijk
PvdA, Elbert Elbers
BOB, Dia Vennis
Groenlinks, Hanneke Bruinsma
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 7:
MOTIE

Voorstel: Uitspreken ongenoegen Gemeenteraad Overbetuwe over onverantwoorde
verhoging opkomsttijd en afname aantal hulpverleningsvoertuigen in de regio door besluit
Algemeen Bestuur VGGM.
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 7 december 2021.
Onderwerp: ophoging van de opkomsttijd en van HulpverleningsVoertuigen (HV’s) en
specialistisch team
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Overbetuwe,

overwegende dat:
- Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en
Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) op 1 december 2021 heeft ingestemd
met de “visie specialistische hulpverlening Gelderland-Midden, juli 2021” (verder visie);
- In voorgenoemde visie is opgenomen dat de opkomsttijd van een HV en een
specialistisch team is verhoogd van 15 naar 20 minuten;
- Hierdoor het aantal HV’s in de regio (Arnhem, Barnveld, Ede) afneemt van 7 naar 3;
- Dit ook effect heeft op de opkomsttijd bij ongelukken op snelwegen rond Overbetuwe;
- Gemeente Overbetuwe met een stemverklaring heeft aangegeven niet te kunnen
instemmen met voorgenoemde visie, gezien het hierboven benoemde effect op het
dekkingsplan voor de gehele regio;
- Het dekkingsplan conform het genomen besluit, nog ter bespreking zal worden
voorgelegd aan de raad;

van oordeel dat:
- deze vastgestelde visie de beschikbaarheid en kwaliteit van hulpverlening en HV’s in
Gemeente Overbetuwe en de regio ontoereikend is en zelfs (levens)bedreigend kan
zijn;
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SPREEKT UIT
1. de door het Algemeen Bestuur van VGGM op 1 december 2021 vastgestelde visie
“specialistische hulpverlening Gelderland-Midden, juli 2021”, resulterende in een
verhoging van de opkomsttijd en afname van het aantal hulpverleningsvoertuigen,
onverantwoord te vinden voor de veiligheid van de inwoners van en weggebruikers in
Overbetuwe en de regio;
2. de stemverklaring van onze burgemeester in het Algemeen Bestuur tijdens de vaststelling
van voorgenoemde visie volledig te steunen;

EN DRAAGT HET COLLEGE OP
1. om het Algemeen Bestuur van VGGM per ommegaande het ongenoegen van de
Gemeenteraad in Overbetuwe over het genomen besluit kenbaar te maken;

en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening, naam:

ChristenUnie, Gerdien Maaijen
PvdA, Elbert Elbers
BOB, Ard op de Weegh
GBO, Henk Vreman
GroenLinks, Rik van den Dam
CDA, Richard Beune
D66, Mariel de Vries
VVD, Peter de Waard

De motie is aangenomen in de vergadering van: ……07-12-2021.

Stemverhouding:

Fracties voor:

Fracties tegen:

.…………………………..

………………………….

…………………………...

………………………….

………alle…………………...

………………………….

…………………………...

………geen………………….

…………………………...

………………………….

…………………………...

………………………….

………………..……

…………………………

drs. D.E. van der Kamp

R.P. Hoytink-Roubos

griffier

voorzitter
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