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Opening

De VOORZITTER opent de vergadering om 19.30 uur. Ze heet de gasten van de raad op de publieke
tribune welkom. Verder deelt ze mee dat bericht van verhindering is ontvangen mevrouw Rook
(GPR/B) en van de heer Frijlink (CDA).

2.

Rondvraag

De VOORZITTER merkt op dat er veel vragen zijn ingediend. Ze wijst op de afspraak dat vragen
waarvoor vandaag de tijd ontbreekt op de volgende vergadering gesteld kunnen worden ofwel
schriftelijk kunnen worden ingediend.
1. De heer SAHAN (PvdA) vraagt naar problemen ontstaan door de tijdelijke afsluiting van de N348.
Hij vraagt of het college bewoners van de Dorpsweg en de Overweg van de te verwachten problemen
op de hoogte heeft gesteld. Beide wegen worden nu immers intensief gebruikt als niet-officiële
sluiproute. Ook vraagt hij wat gedaan wordt aan mogelijk gevaarlijke situaties voor fietsers als gevolg
van het hoger verkeersaanbod op de Harderwijkerweg, vooral bij Het Rhedens.
Wethouder OLLAND antwoordt dat er bij de Traverse op dit moment veel gebeurt, hetgeen tot overlast
leidt. Voor de ondertunneling is de provincie verantwoordelijk. Die heeft besloten tot een korte, heftige
afsluiting in plaats van een gedeeltelijke voor een half jaar. Het is haar bekend dat de inwoners van
Spankeren last hebben van het sluipverkeer en daarom zijn er maatregelen getroffen. Er zijn
verkeersregelaars ingezet en er rijden drie motoren rond om te monitoren. Bij de rotonde naar
Brummen zijn aanvullende maatregelen getroffen en zojuist heeft ze gehoord dat er morgenochtend
obstakels geplaatst worden. Het drukker worden van de Harderwijkerweg brengt inderdaad risico’s
met zich mee. Na een gesprek met de directie heeft Het Rhedens leerlingen en ouders digitaal
geïnformeerd over alternatieve routes. Als dat nodig is, zullen extra maatregelen genomen worden.
De heer SAHAN (PvdA) dankt het college voor de genomen maatregelen en vraagt nog aandacht
voor de moeilijke situatie, onder meer door de geparkeerde auto’s, op de Spankerenseweg.
2. Mevrouw HOPMANS (VVD) vraagt naar de verkeersveiligheid op de Posbank bij drukte. Ze verwijst
naar de afsluiting deze winter in verband met een onveilige situatie. Over de communicatie daarover is
al gesproken. Begin april was het op de eerste mooie dag van het jaar zo druk dat er ongelukken zijn
gebeurd en er werden mensen via Omroep Gelderland opgeroepen om niet meer naar de Posbank te
komen. Ze vraagt welke maatregelen het college neemt om de Posbank nu en in de toekomst, bij
winters en bij zomers weer, veilig te houden, en ook hoe het college daarover zal communiceren.
Wethouder HAVERKAMP merkt op dat de drukte aangeeft hoe de Posbank een succes is, maar dat
dit ook tot verkeersproblemen leidt. Ontwikkelingen als het grotere aantal toertochten en E-bikes
waardoor meer mensen de Posbank op kunnen fietsen, dragen eraan bij. Hoewel de situatie
verkeerskundig bezien binnen de normen blijft, vindt het college preventieve actie nodig. Hij praat met
Natuurmonumenten over het parkeren. Mede naar aanleiding van eerdere vragen van de VVD spreekt
de gemeente met Natuurmonumenten en de horeca over mogelijke oplossingen. In het kader van het
masterplan Toerisme wordt toegezien op spreiding van evenementen. Veel winst kan gemaakt worden
als inwoners minder gebruik maken van de auto. Bij de Voorjaarsnota wordt de raad een
beleidsinitiatief voorgelegd voor de aanschaf van digitale borden die op drukke dagen aanwijzingen
geven. Hij laat ook nagaan welke maatregelen vanuit verkeerskundig oogpunt verder mogelijk zijn.
Gedacht wordt aan de ligging van de fietspaden en de inzet van controleurs. Een en ander zal aan
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inwoners worden gecommuniceerd. Op de vraag van mevrouw WILLEMEN (D66) voegt hij toe dat de
wijze waarop dat gebeurt een kwestie van uitvoering is.
Mevrouw HOPMANS (VVD) dankt voor de beantwoording en zegt de uitvoering af te wachten.
3. Mevrouw HOFSTEDE (PvdA) stelt vragen naar aanleiding van het jaarverslag van de Nationale
Ombudsman ‘Wie niet past, loopt vast’ en berichten in de media daarover op 24 en 25 april. Daar gaf
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan dat er zoveel regelingen zijn dat
mensen erin vastlopen. Ook de Nationale Ombudsman stelt dat de overheid te veel verwacht van de
eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen. Als het mensen tegenzit kunnen ze, ongeacht inkomen
en opleiding, niet aan de verwachtingen voldoen. Ze vraagt of het college de rapporten van de WRR
en de Nationale Ombudsman kent en of hij actie onderneemt. Ze vraagt welke gevolgen de signalen
hebben voor het beleid en de benadering van inwoners. Ze verwijst ze naar het Geldloket Amersfoort
waar mensen preventief en actief benaderd worden en vraagt of zo’n loket in Rheden denkbaar is.
Wethouder VUGTS antwoordt dat hij de rapporten kent maar zich er nog niet in verdiept heeft. Hij kan
dus slechts in het algemeen antwoorden als het gaat om Rheden. Hij verwijst naar twee lopende,
bredere onderzoeken, namelijk naar financiële toegankelijkheid en de risico’s op zorg mijden. Ook is
er op 18 mei een sociaal zorgcafé waar professionals en informeel betrokkenen de mogelijkheden tot
verbetering van schulddienstverlening zullen bespreken. Het zal onder meer gaan over preventie en
de jongerenproblematiek. Wat het genoemde geldloket betreft zegt hij toe om dit mee te nemen in het
kader van de onderzoeken en het zorgcafé. Op de vraag van mevrouw HOFSTEDE (PvdA) zegt hij
toe om aanstaande maandag een indicatie te geven wanneer de raad de uitkomsten kan verwachten.
De heer UIJTHOF (VVD) merkt op dat Rheden goede regelingen kent en vraagt of de PvdA of ook wil
dat er minder regelingen zijn. Mevrouw HOFSTEDE (PvdA) antwoordt dat ook zij het liefst zou werken
met maar een regeling, maar dat dit een utopie is. Nu zijn het er zoveel dat mensen verdwalen en
begeleiding nodig hebben. Ze verwijst hierbij naar een bijeenkomst van de PvdA over kinderarmoede
waar dit duidelijk werd. Als de heer UIJTHOF (VVD) concludeert hij met de PvdA zaken kan doen,
wijst de heer KLOMBERG (D66) erop dat het onderwerp niet het aantal regelingen is, maar
zelfredzaamheid. De vraag is aan de orde of de gemeente niet te veel van mensen verwacht in het
kader van de decentralisaties. De raad dient dit goed te monitoren. Daarop wijst de heer UIJTHOF
(VVD) op Klant in Beeld dat geleid heeft tot vereenvoudiging van processen en de
keukentafelgesprekken. Als fracties het eens zijn dat zaken vergemakkelijkt moeten worden, dan zou
men elkaar daarin kunnen vinden. Als de heer KLOMBERG (D66) nogmaals wijst op het onderwerp
zelfredzaamheid, zegt de heer UIJTHOF (VVD) dat de oorzaak is gelegen in het te complex maken
van regelingen. De heer DE LANGE (CDA) vraagt aandacht voor het woord ‘samenredzaamheid’ dat
beter aangeeft dat mensen elkaar nodig hebben. De heer KLOMBERG (D66) merkt op dat dit ook de
richting is die het rapport aangeeft.
De VOORZITTER deelt mee dat er nog slechts tijd is voor een vraag.
4. Mevrouw HOPMANS (VVD) vraagt naar het rapport Arnhem Connect ‘Samen sterk voor de regio’
van de Rabobank. Het betreft een onderzoek over de regio ‘Groot Arnhem’ naar het regionale
perspectief in een veranderende wereld. Het gaat over samenwerking tussen stad en ommelanden op
allerlei gebied. Rheden is in het onderzoek meegenomen maar andere gemeenten in de regio Arnhem
hebben een bijdrage geleverd. Hij vraagt of het college op de hoogte is van dit rapport, welke bijdrage
de gemeente hieraan geleverd heeft en wat het college ermee gaat doen.
Wethouder HAVERKAMP antwoordt dat hij het rapport pas vandaag heeft ontvangen maar het al wel
globaal heeft doorgenomen. Rheden wordt er wel in genoemd, maar is niet bij betrokken bij de
totstandkoming. Hij heeft begrepen dat er vorig jaar een bijeenkomst was waar gemeenten input
hebben geleverd. Rheden was daar niet bij, hij weet niet waarom. Inhoudelijk bevat het rapport veel
herkenbaars, onder meer over kwesties die spelen bij de gemeenschappelijke regelingen. Het college
van Arnhem heeft contact gehad met de Rabobank waarbij is afgesproken om projecten gezamenlijk
op te pakken. De Arnhemse wethouder heeft toegezegd alsdan ook Rheden uit te nodigen.
Desgevraagd door de VOORZITTER zegt de heer UIJTHOF (VVD) dat hij zijn vraag over
werkloosheidspercentages wil doorschuiven naar een volgende vergadering.

3.

Vaststelling van de agenda

De VOORZITTER stelt vast dat de raad instemt met de agenda. Aldus wordt besloten.

Verslag Raadsvergadering 2 mei, pagina 3

Bespreekstukken

4.

Voorstel om in te stemmen met de zienswijze dat het per 1 januari 2018
onderbrengen van de taken en bevoegdheden uit de Gemeenschappelijk
Regeling voor Onderwijszaken (GRO) via een module Onderwijszaken bij
de Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein (MGR) en als
gevolg daarvan het opheffen van het GRO, een reële invulling is voor het
continueren van de onderdelen leerplicht en de regionale meld- en
coördinatiefunctie

De heer KLOMBERG (D66) licht het onderwerp toe, vooral voor de gasten van de raad. Het betreft
een voorstel om uitvoeringstaken op het gebied van onderwijs, specifiek de onderdelen leerplicht en
de meld- en coördinatiefunctie, over te dragen aan een gemeenschappelijke regeling van elf
gemeenten. Medewerkers krijgen een nieuwe werkgever, namelijk de MGR. D66 vindt het belangrijk
dat de raad grip kan houden. De democratische legitimatie is een algemeen issue dat belangrijk zal
blijven. D66 is het eens met de intentie en zal volgen hoe het voorstel wordt uitgewerkt.
De heer HANSSEN (VVD) dankt voor het beantwoorden van vragen. Daarmee kan de raad zijn
kaderstellende rol invullen. De VVD begrijpt de keuzes en stemt in met het voorstel. Hij wijst erop dat
de raad gaat over het onderbrengen van uitvoerende taken bij gemeenschappelijke regelingen. Op de
informatieavond is al gesproken naar aanleiding van de afspraak om de MGR ‘mean and lean’ te
houden. De argumentatie wekt de indruk dat het inhuren van personeel de drijfveer is, niet het
onderbrengen van taken zoals de bedoeling is. Hij vindt het voorstel niet helemaal duidelijk. Zo vraagt
hij of het klopt dat er hier geen sprake is van volwassenenonderwijs terwijl dat wel tot de taken van de
GRO behoorde. Hij vraagt welke rol het college de raad nog toedicht.
De heer OEI (GL) stelt vast dat het in de informatiefase helder is geworden dat het uitvoering betreft
en niet beleid. Hij laat de uitwerking daarom over aan het college. Ook is helder geworden dat het wat
de taken betreft gaat om een voortzetting van de huidige situatie. Hij constateert ten slotte dat het om
een samenwerkingsverband gaat, iets waarover in de toekomst nog verder zal worden gesproken. GL
stemt in met voorstel.
Mevrouw VAN VLIET (SP) vraagt wat de reden is dat volwasseneneducatie eerst wel in het stuk
stond, en later niet meer. Zij heeft eerder vragen over de volwasseneneducatie gesteld in verband met
inburgering. Ze is verbaasd omdat het immers regelgeving uit 2015 betreft.
Wethouder POS antwoordt op de vraag van de VVD dat de raad na de vakantie een voorstel zal
ontvangen over de verdere vormgeving. Hij wil dit voor het einde van het jaar afgerond hebben omdat
in GRO-verband is afgesproken dat op 1 augustus als de pilot voor leerplicht wordt afgerond, de zaak
geregeld moet zijn. Dit is zo afgesproken omdat Arnhem zijn centrumfunctie voor GRO wil loslaten. Hij
antwoordt op de vraag van de SP dat het noemen van volwasseneneducatie inderdaad een omissie
is. Met de WEB uit 2015 is volwasseneneducatie een taak van een centrumgemeente en kan dus niet
onder de GRO vallen. Hij verwijst hier naar het memo.
De VOORZITTER wijst erop dat er een gewijzigd conceptbesluit ligt.
Tweede termijn
De heer HANSSEN (VVD) begrijpt dat de taken nog aan de raad worden voorgelegd. Hij wijst erop dat
het opheffen van de GRO ook nog in de raad komt. Hij vraagt waarom de huidige GRO niet is
aangepast na de wetswijziging. Verder vraagt hij of het klopt dat de taken van de GRO overgaan, met
uitzondering van volwasseneneducatie omdat deze niet wordt uitgevoerd.
Wethouder POS antwoordt dat in het gewijzigde raadsbesluit volwasseneneducatie is doorgestreept.
Daarop zegt de heer HANSSEN (VVD) bij interruptie dat in het voorstel staat dat de taken van de
GRO overgaan, dat zijn er dus drie. Administratief is volwasseneneducatie nooit uit de GRO gehaald.
Wethouder POS stelt voor af te spreken dat het besluit gelezen wordt zoals vandaag besproken. Als
de heer HANSSEN (VVD) vraagt waarom de GRO destijds niet is aangepast, antwoordt hij dat de wet
is meegenomen, maar dat het toen niet nodig leek om een aparte organisatie op te zetten. Gewacht is
tot dit moment, bij het opzetten van de MGR, om de zaak formeel te regelen. De heer HANSSEN
(VVD) is verbaasd dat de raad niet proactief is geïnformeerd dat taken verdwenen zijn. Wethouder
POS antwoordt dat het destijds iedereen is ontgaan.
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Mevrouw VAN VLIET (SP) wijst erop dat de taken waarom het gaat in het voorstel, genoemd worden.
Als de heer HANSSEN (VVD) opmerkt dat een taak administratief gezien blijft liggen, zegt de
VOORZITTER dat het college heeft toegelicht dat dit in de praktijk niet zo was. De wethouder heeft
bovendien gezegd dat hij zich dat aantrekt.
Besluitvorming
De VOORZITTER legt het raadsvoorstel ter besluitvorming voor en stelt vast dat alle fracties
instemmen. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. Aldus wordt besloten.
Hamerstukken

5.

1. Vaststellen van besluiten naar aanleiding van lijsten van stukken ter
kennisneming

De heer KLOMBERG (D66) zet vraagtekens bij het besluit om het project 2GetThere te beëindigen
(5.1.16), in aanmerking nemend dat het met hoge verwachtingen begon en er sindsdien positieve
berichten over kwamen. Bezien in samenhang met de evaluatie van Jimmy’s [agendapunt 5.1.18] en
het onlangs genomen besluit over straatcoaches zijn er nu drie projecten voor jeugdproblematiek
geminimaliseerd. Hij vraagt zich af of het alleen de middelen betreft of ook de inhoudelijke aanpak.
D66 vraagt dit onderwerp te agenderen voor een informatieavond. De VOORZITTER vraagt de
agendacommissie dit te agenderen voor mei.
De heer ORT (D66) zegt dat het onderzoek van de gemeente naar aanleiding van de motie Veilig
zwemmen (5.1.11) niet het antwoord is op de vraag van de raad. Het onderzoek gaat over het aantal
leerlingen dat gedurende de basisschool een diploma haalt. D66 en PvdA hebben daarover al
technische vragen gesteld. Hij vraagt, ook namens de PvdA, om dit onderwerp te agenderen voor een
informatieavond. De VOORZITTER vraagt de agendacommissie ook dit punt te agenderen voor mei.
Mevrouw HOFSTEDE (PvdA) sluit zich aan bij de woorden van D66.
De heer SAHAN (PvdA) is het eens met D66 als het gaat om 2GetThere. Hij deelt vervolgens mee dat
de PvdA vragen heeft gesteld over de stand van zaken bij schuldhulpverlening (5.1.15), dat hij de
beantwoording afwacht en alsdan zal bezien of hij dit punt wil agenderen.
De raad besluit conform het voorstel.

2. Vaststellen van besluiten naar aanleiding van aan de raad gerichte
brieven
De raad besluit conform het voorstel.

3. Notulen van de raadsvergaderingen van 28 maart 2017.
De notulen van 28 maart worden ongewijzigd vastgesteld.

4. LTA en Lijst van toezeggingen
De raad besluit conform het voorstel.

6

Voorstel om in te stemmen met de uitwerking van een module
Werkgevers Servicepunt (WSP) en een module Verloningsbureau zodat
deze onder de hiertoe gewijzigde Modulaire Gemeenschappelijke
Regeling (MGR) (beslispunt 2) kunnen worden gebracht en de verder in
het raadsbesluit omschreven beslispunten en zienswijze van de raad

Mevrouw DIRKS (SP) legt een stemverklaring af: ze stelt het op prijs dat het college de raad vroeg bij
het besluit betrekt. Het is goed dat een eventuele deelname in de toekomst tijdig en correct is
voorbereid. Of dit werkelijk zal gebeuren, is afhankelijk van besluitvorming in juni. De SP stemt in met
voorstel.
De raad besluit conform het voorstel.
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7

Voorstel om op basis van het ontbreken van de noodzaak
(veiligheidssituatie), de gesprekken met het actiecomité ‘Houdt overweg
Kerkstraat open’, de toegezonden handtekeningenlijst en de
gezamenlijke schouw af te zien van de mogelijke realisatie van een voet/fietstunnel ter plaatse van de spoorwegovergang StationsstraatKerkstraat te Velp

De heer MOLENAAR (SP) legt een stemverklaring af: het voorstel is de uitkomst van een traject van
burgerparticipatie en de vaststelling dat de overgang niet onveilig is. Hij constateert dat waar Prorail in
de media zegt het besluit via de media te hebben vernomen, de wethouder stelt dat er altijd
persoonlijk contact is geweest. De stem van bewoners vindt hij belangrijk nu onveiligheid niet is
aangetoond. Veiligheid is hier, maar ook overal elders, van belang. De SP stemt in met het voorstel en
kijkt met belangstelling uit naar de burgerparticipatie over geluidswerende maatregelen in het kader
van het meerjarenplan Geluid en Spoor.
De heer KLOMBERG (D66) legt een stemverklaring af: dit voorstel is het einde van een traject waar
spoorwegovergangen op veiligheid zijn beoordeeld. In dit geval is discussie ontstaan. Hij stelt vast dat
het participatieproces goed is verlopen. Naar aanleiding van de berichten in de media over de
betrokkenheid van Prorail heeft D66 vragen gesteld. De beantwoording bevestigt dat Prorail
voldoende mogelijkheden had om bij de burgerparticipatie betrokken te zijn. D66 stemt in met voorstel.
Mevrouw REINDERS (CDA) legt een stemverklaring af: het CDA sluit aan bij SP en D66. Ze stelt vast
dat er geen draagvlak is en dat de noodzaak ontbreekt als het om veiligheid gaat. Veilig is echter
meer dan het niet voorkomen van ongevallen. Ze roept het college daarom op om met Prorail in
gesprek te blijven en zich te blijven inspannen voor veiligheid bij spoorwegovergangen, niet alleen hier
maar in de hele gemeente. Het CDA stemt in met het voorstel.
De heer UIJTHOF (VVD) legt een stemverklaring af: dit voorstel is een logische uitwerking van
eerdere besluiten. Het college vindt de situatie niet onveilig en Prorail zegt dat de situatie aan de
wettelijke eisen voldoet. Voor inwoners heeft de tunnel geen prioriteit; liever zagen ze dat Prorail wat
doet aan de overlast als gevolg van trillingen en dergelijke. Machinisten spraken bij de schouw over
onveiligheid maar dat bleek ook te gelden voor andere overgangen. De zorg van de Fietsersbond in
verband met de snelfietsroute telt wat hem betreft niet zwaar omdat deze situatie in Velp vaker zal
voorkomen als de route langs het spoor gaat lopen. De VVD stemt in met het voorstel. Wel tekent hij
aan dat een ongeluk op deze plek in de toekomst naast een probleem voor betrokkenen persoonlijk,
ook een politiek probleem zou zijn. Hij gaat ervan uit dat mensen normaal zullen handelen; dan is er
geen probleem.
Mevrouw HOFSTEDE (PvdA) legt een stemverklaring af: de raad heeft het maatregelenpakket voor
verkeersveiligheid overgangen in 2015 vastgesteld. Dit deel is eruit gehaald na burgerparticipatie. Ze
stelt vast dat het participatietraject goed is verlopen en dat alle inspraak is meegenomen. Ze gaat
ervan uit dat het college verantwoordelijk heeft gehandeld ten opzichte van Prorail. Ze dankt voor het
voorstel en deelt mee dat de PvdA instemt.
De heer OEI (GL) legt een stemverklaring af: de veiligheid blijkt hier niet in het geding te zijn. Daarom
geeft GL groen licht om af te zien van een dure tunnel uit veiligheidsoverwegingen.
De heer JOCHEMSEN (GB) legt een stemverklaring af: GB sluit aan bij eerdere sprekers. Hij is erg blij
dat het college goed naar inwoners heeft geluisterd en stemt in met het voorstel.
De heer WITTEVEEN (CU) legt een stemverklaring af: een tunnel blijkt niet nodig voor de veiligheid.
Hij hoopt dat de snelfietsroute belangrijk wordt voor Rheden. Problemen met veiligheid kunnen dan
aan de orde zijn, maar hij wil een concreet voorstel voor de route afwachten voordat hij op dit punt een
reserve inbouwt. De CU stemt in met het voorstel.
De VOORZITTER deelt mee dat de heer Endeveld (GL) de zaal heeft verlaten wegens persoonlijke
betrokkenheid bij het voorstel.
De raad besluit conform het voorstel.

8

Voorstel om de –in het raadsbesluit beschreven- zienswijze te geven op
het concept Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

Mevrouw REINDERS (CDA) legt een stemverklaring af: het CDA kan zich vinden in de zienswijze en
hoopt dat de punten meegenomen worden in het definitieve programma. Ze hoopt op draagvlak in de
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regio want dit voorstel kan bijdragen aan een sterkere regio wat betreft kantoren, bedrijven en
detailhandel, en is dus goed voor de lokale economie.
De heer UIJTHOF (VVD) legt een stemverklaring af: de VVD is benieuwd hoe een en ander zich in de
regio ontwikkelt. Hij is tevreden met de systematiek dat besluiten door de raden worden genomen en
zodoende democratisch gelegitimeerd zijn. Hij veronderstelt dat dit voorstel in een aantal andere
gemeenten grote invloed zal hebben.
De raad besluit conform het voorstel.

9

Voorstel om de Verordening Wet kinderopvang gemeente Rheden (Vko)
vast te stellen

De raad besluit conform het voorstel.

10

Voorstel om de begroting 2017 van de Stichting Scholengroep
Veluwezoom goed te keuren op grond van het door de raad vastgestelde
verantwoordingskader

Mevrouw HOPMANS (VVD) legt een stemverklaring af: de VVD stelt vast dat de raad niet over de
inhoud gaat, wel over het proces. In dit verband vraagt ze het college om bij het overleg de vraag te
betrekken waarom de begroting voor 2017 pas nu wordt gepresenteerd.

11

Sluiting

De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.40 uur.
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