Gemeente Rheden
Raadsvergadering 28 september 2021
Datum:
Locatie:
Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Gemeentesecretaris:

28 september 2021
Gemeentehuis, De Steeg
burgemeester C. van Eert
mevrouw M. Kateman
de heer R. Haverkamp, de heer M. Budel, mevrouw G. Hofstede,
de heer T. Klomberg
mevrouw N. Renkema-Holstein

Aan de orde:
1
2
3
4
5
6
7
8
8A
9
10
11
12

13

Opening
Rondvraag
Vaststelling agenda
Startnotitie economische visie 2022-2025
Vaststellen bestemmingsplan Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten en
bijzondere woonvormen
Verstedelijkingsconcept Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Food
Valley
1e Bestuursrapportage 2021 en Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025
De Connectie
Herfstrapportage 2021
Motie vreemd aan de orde van de dag ‘OV OK?’
Vaststelling Bestemmingsplan Spankeren 2021
Begroting ODRA 2021 - 1e wijziging
Beschikbaarstelling financiële middelen t.b.v. gemeenteraadsverkiezingen 2022
Voorstel om:
1. Vast te stellen de besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven.
2. Vast te stellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 mei en
8 juni 2021.
3. Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming.
Sluiting
Aanwezig

Mevrouw Y.A.W. Hopmans
Mevrouw M. Visser
De heer R. Koekkoek
De heer J.G. Hanssen
De heer J.M.J. Uijthof
De heer A. de Lange
De heer T.T. Frijlink
De heer C.C.J.M. Weijers
De heer P.P. Geelen
Mevrouw L.A. van Vliet
De heer J. Kuijpers
Mevrouw M. Noorland
De heer Van Valburg
De heer N. Booij
Mevrouw K.H. den Hertog-Heins
De heer K. Verspui
De heer E.P.F.L. Roumen
De heer T. Endeveld

VVD
VVD
VVD
VVD
VVD
CDA
CDA
CDA
CDA
SP
SP
PvdA
PvdA
PvdA
D66
D66
D66
GL

De heer C. Pos
Mevrouw L.M. Nieuwenhoven
De heer T.K.J. Eskes
De heer A.J.H. Bosveld
De heer H. Witteveen

GL
GL
GPR/B
GPR/B (vanaf agendapunt 4)
CU

Afwezig
Mevrouw J. Dirks
De heer R. Sivasli
Mevrouw M. Rook
De heer J.J. de Ruiter

SP
SP
GPR/B
PvdA

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2 Rondvraag
Er wordt 1 vraag gesteld en beantwoord door het college:
Fractie PvdA: Faillissement Stichting Onder Dak
3 Vaststelling agenda
Een door de fractie SP ingediende motie vreemd aan de orde van de dag ‘OV OK?’ wordt
geagendeerd als agendapunt 8A.
De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.

Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
4 Startnotitie economische visie 2022-2025
Voorstel om:
a vaststellen van de evaluatie economische visie en uitvoeringsprogramma
2018-2020;
b instemmen met de Startnotitie voor de Economische visie 2022-2025.
Het door de fracties GL en PvdA ingediende amendement ‘Groene ontwikkeling is het
meest economisch’ wordt unaniem aangenomen.
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen.
5 Vaststellen bestemmingsplan Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten en
bijzondere woonvormen
Voorstel om:
a vast te stellen bijlage I bij dit besluit, de Nota van zienswijzen, en 1 van de
indieners van zienswijzen tegemoet te komen door gewijzigde vaststelling
zoals aangegeven in deze bijlage;
b de zienswijzen voor het overige ongegrond te verklaren, een en ander zoals is
vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage I;
c vast te stellen bijlage II bij dit besluit, de Nota van wijzigingen;
d met inachtneming van het hiervoor gestelde in het dictum langs elektronische
weg, en met een volledige verbeelding daarvan op papier, gewijzigd vast te
stellen het bij dit besluit behorende bestemmingsplan ‘Parapluplan
huisvesting arbeidsmigranten en bijzondere woonvormen’, met de daarbij
behorende toelichting, als vervat in de bestandenset met de planidentificatie
NL.IMRO.0275.BPPLU2021-VA01;
e geen exploitatieplan vast te stellen.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

6 Verstedelijkingsconcept Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Food
Valley
Voorstel om:
a het Verstedelijkingsconcept (deel 1) vast te stellen als basis voor de verdere
samenwerking met de partners (Rijk, regio’s en provincies) op het gebied van
verstedelijking, economie, bereikbaarheid, groen en leefbaarheid;
b de ontwerpprincipes van dit concept door te vertalen naar het eigen lokale
omgevingsbeleid;
c in te stemmen met de werkwijze en het principe van nadere
gebiedsuitwerkingen (deel 2).
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
7 1e Bestuursrapportage 2021 en Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025
De Connectie
Voorstel om:
a Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2021.
b Een zienswijze te geven op de in de 1e Bestuursrapportage 2021 opgenomen
begrotingswijziging 2021 en het college op te dragen het bestuur van De
Connectie van deze zienswijze in kennis te stellen conform bijgaand concept.
c Een zienswijze te geven op de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 van
de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie en het college op te dragen het
bestuur van De Connectie van deze zienswijze in kennis te stellen conform
bijgaand concept.
Het door de fracties VVD, D66, PvdA en GL ingediende amendement ‘Pas op de plaats’
wordt unaniem aangenomen.
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen.
TOEZEGGING
Wethouder Klomberg zegt toe om zich in te zetten voor het op een zorgvuldige wijze
begeleiden van personeel dat niet meer geschikt is voor de functie waarvoor het is
aangesteld door omscholing of begeleiding naar een functie buiten De Connectie.
8 Herfstrapportage 2021
Voorstel om:
de Herfstrapportage 2021 vast te stellen en de Begroting 2021 hierop bij te
stellen.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
8A Motie vreemd aan de orde van de dag ‘OV OK?’
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
9 Vaststelling Bestemmingsplan Spankeren 2021
Voorstel om:
a in te stemmen met de Nota van wijzigingen zoals opgenomen in bijlage I bij
dit besluit en het bestemmingsplan hierop aan te passen, inclusief de
voorgestelde ambtshalve wijziging zoals in bijlage I is aangegeven;

b aan te geven, dat gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan
de GBKN kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing,
met bestandsnaam 0_NL.IMRO.0275.BPSP2021-VA01;
c met inachtneming van het hiervoor gestelde in het dictum langs elektronische
weg, en met een volledige verbeelding daarvan op papier, gewijzigd vast te
stellen het bij dit besluit behorende bestemmingsplan ‘Spankeren 2021’, met
de daarbij behorende toelichting, als vervat in de bestandenset met de
planidentificatie NL.IMRO.0275.BPSP2021-VA01;
d geen exploitatieplan vast te stellen.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
Stemverklaring:
Fractie D66 is blij met deze bestemmingsplanwijziging, mede naar aanleiding van de
verlaging van de snelheid op de N348. Positief is ook dat dit wordt gekoppeld aan het
groot onderhoud, dat de wensen van de inwoners zijn gehonoreerd en dat er een goede
samenwerking is tussen provincie en gemeente.
10 Begroting ODRA 2021 - 1e wijziging
Voorstel om:
het college op te dragen het Dagelijks Bestuur van ODRA te berichten via
bijgevoegde conceptbrief met zienswijze op de 1e wijziging begroting 2021,
waarin een partnerbijdrage voor de gemeente Rheden van € 523.000,00 is
geraamd.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
11 Beschikbaarstelling financiële middelen t.b.v. gemeenteraadsverkiezingen 2022
Voorstel om:
in overleg met de deelnemende politieke partijen invulling geven aan de diverse
gezamenlijke activiteiten in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van
16 maart 2022 en hiervoor de benodigde financiële middelen ad € 25.000,00
reserveren.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
12 Voorstel om:
1 Vast te stellen de besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven.
Conform voorstel.
2 Vast te stellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 juni en
7 juli 2021.
Conform voorstel.
3 Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming.
V.k.a.
Woordmeldingen:
Agendapunt 12.3.4 (Kwijtschelding gemeentelijke schulden gedupeerden
toeslagenaffaire)
Fractie CDA heeft reeds in november 2020 aandacht gevraagd voor de problemen die
voortkwamen uit de kindertoeslagenaffaire binnen de gemeente. Aanvankelijk zouden
het 19 gezinnen betreffen, maar dat bleek een veelvoud daarvan te zijn. Het is goed
om te lezen dat de gemeente maatregelen heeft genomen om de gemeentelijke
schulden kwijt te schelden. De fractie spreekt de verwachting uit dat het college de
gedupeerden proactief blijft ondersteunen zolang nog niet alles naar goede orde is
geregeld.

Agendapunt 12.3.6 (Voortgang regionale samenwerking beschermd wonen 2e
kwartaal 2021) en 12.3.15 (raadsinformatiebrief regiovisie op
samenwerking)
Fractie VVD verzoekt deze collegebesluiten te agenderen voor een oriënterende
vergadering aangezien er ook een rol is weggelegd voor de raad waar het gaat om de
norm voor opdrachtgeverschap.
Agendapunt 12.3.10 (Onderzoek Moventem pilot sociale basis)
Fractie GL verzoekt dit B&W-besluit te agenderen voor een voorbereidende
vergadering.
Agendapunt 12.3.11 (Stedenbouwkundige Visie geluidmaatregelen spoor
Dieren (GPP)
Fractie SP heeft op dit moment geen behoefte om dit onderwerp te agenderen voor
een oriënterende vergadering, maar verwacht wel ontwikkelingen op en rond het spoor
die mogelijk aanleiding kunnen zijn op dit alsnog te agenderen.
Agendapunt 12.3.16 (Veerkracht gemeente Rheden)
Fractie D66 is voorstander van een presentatie door onderzoeksbureau Circusvis,
zoals door het college voorgesteld in de raadsbrief.
Fractie CDA heeft eveneens behoefte aan deze presentatie. Leefbaarheid in
kwetsbare wijken staat onder druk en verdient alle aandacht.
Fractie SP vindt het ook nuttig om hierover met elkaar te spreken.
Fractie PvdA ondersteunt dit verzoek.
Fractie GL ondersteunt eveneens dit agendaverzoek.
Agendapunt 12.3.19 (motie Veilige Oversteek vanaf het Schoonoordpad)
Fractie PvdA dankt het college dat de motie onder de aandacht is gebracht van de
provincie en vindt het prettig te lezen dat de provincie hieraan gehoor heeft gegeven.
Agendapunt 12.3.22 (Overzicht klachten bejegening door gemeente Rheden)
Fractie PvdA heeft het volste vertrouwen dat het college hierin een mooie route zal
volgen en merkt op dat een klacht kan worden beschouwd als een gratis advies.
Agendapunt 12.3.29 (jaarverslag 2020 Ombudscommissie)
Fractie SP heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Zij is blij met de snelle
beantwoording hiervan.
Agendapunt 12.3.35 (Masterplan IJsseldistrict) en 12.3.36
(Intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling District Velp – ziekenhuisterrein)
Fractie CDA vindt deze plannen een enorme impuls voor Velp. Met zoveel nieuwe
woningen en zoveel kwaliteiten erbij blijven voorzieningen in stand en komt er meer
doorstroming in de woningmarkt. De fractie hoopt dat deze visie alle grondeigenaren
over de streep zal trekken, waarmee het plan tot uitvoering kan worden gebracht.
13 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

