Vragen agendapunt 2 ‘Rondvraag’ raadsvergadering 30 mei 2017

1.

Vraag PvdA
Verkeersafwikkeling i.v.m. aanleg Traverse Dieren
In de Gelderlander van 24 mei jl. lazen wij dat de spoorwegovergang bij de Wilhelminaweg in
Dieren, door Prorail is afgesloten.

a. Heeft Prorail hierover vooraf overleg gevoerd met de gemeente?
b. Over deze afsluiting is, voor zover ons bekend, vooraf niet gecommuniceerd. Klopt dat?
c. Blijft de overweg gesloten gedurende de gehele periode van 10 maanden dat er aan te
tunnelbak wordt gewerkt?

Sinds afgelopen zondag zijn er verkeerslichten geplaatst op de Harderwijkerweg
verkeerslichten geplaatst en is een gedeelte van de Harderwijkerweg afgezet. Hiervan
ondervindt het verkeer behoorlijke hinder. Bij de rondleiding die wij in Dieren hebben gehad
op vrijdag 12 mei jl. is de raad verteld dat er steeds maar één spoorwegovergang wordt
afgesloten, zodat het verkeer goed en snel via de omleidingsroutes kan worden geleid.

d. Waarom dan toch de keuze om zowel de Wilhelminaweg af te sluiten als afzettingen op
de Harderwijkerweg te plaatsen?

e. Hoe lang gaat deze afzetting duren?
f. Zijn de bewoners van de Koninginnebuurt, die hierdoor extra belast wordt, vooraf
geïnformeerd?

2.

Vraag SP
Zienswijzeprocedure ontwerpbestemmingsplan Eikenstraat ongenummerd
De SP fractie heeft kennisgenomen van de brief van een aantal bewoners uit Ellecom over de
inspraakprocedure rondom het ontwerpbestemmingsplan Eikenstraat ongenummerd,
Eikenstraat 3 en Buitensingel 60. Zij vragen om de publicatie van het
ontwerpbestemmingsplan uit te stellen tot na de vakantieperiode. Zij noemen de complexiteit
en omvang van de materie en de gedeeltelijke overlap met de zomervakantie in deze regio als
argumenten hiervoor.
a.

3.

Is het college bereid om aan dit verzoek tegemoet te komen, zodat betrokken bewoners
voldoende tijd en mogelijkheden hebben voor een afgewogen oordeel/zienswijze?

Vraag D66
Informatiebeveiliging gem. Rheden n.a.v. rapport Rekenkamer Rotterdam
Afgelopen maand berichtten de landelijke media over onderzoek van de Rekenkamer van
Rotterdam naar de gemeentelijke informatiebeveiliging. Dit onderzoek liet zien dat Rotterdam
over een zeer slechte beveiliging van gemeentelijke informatiesystemen beschikte. Ook heeft
de autoriteit persoonsgegevens de informatiebeveiliging onderzocht bij andere gemeenten.
Conclusie: gemeenten gaan slordig om met gegevens van inwoners. Hierdoor ontstaan reële
risico's voor identiteitsfraude, verstoring van openbare orde en publieke dienstverlening of
misbruik van publieke middelen.
a. Hoort de gemeente Rheden tot een van de onderzochte gemeenten, waarbij is
geconcludeerd dat de beveiliging van persoonsgegevens ondermaats is?
b. Gaat de gemeente Rheden, naar aanleiding van dit bericht, onderzoek doen naar de
kwaliteit van onze gemeentelijke informatiebeveiliging?

4.

Vraag GL

Veiligheid ICT systemen bij de gemeente Rheden
De digitalisering van vele overheidsdiensten kan de inwoners van de gemeente Rheden veel
gemak opleveren, en bespaart de gemeente Rheden tijd en geld. Hierbij is een adequate
aandacht voor digitale beveiliging, onder andere met het oog op privacy, essentieel. Recente
gebeurtenissen in de gemeente Rotterdam hebben ons laten zien dat het met de digitale
beveiliging niet altijd goed is gesteld.

a.
b.
c.
d.

Is het ict-netwerk van de gemeente Rheden afdoende beveiligd ?
Zo nee, wat is er nodig om de beveiliging op peil te krijgen ?
Voldoet de gemeente Rheden reeds aan de Baseline Informatiebeveiliging
Nederlandse Gemeenten (BIG) ?
Zo nee, wanneer zal de gemeente wel aan de BIG-richtlijnen kunnen voldoen ?

5. Vraag VVD (wegens tijdgebrek niet behandeld op 2 mei 2017)
Werkeloosheidspercentage in Rheden
In januari van dit jaar hebben wij het college de vraag gesteld:
‘Naar aanleiding van berichten in de media dat het goed gaat met Nederland, dat er optimisme
is over de economie in de Regio Arnhem-Nijmegen, maar ook berichten dat in andere regio's
zoals de Achterhoek de snelste daling in het aantal WW-uitkeringen is van heel Nederland,
hebben wij een aantal vragen aan het college.
- Is deze tendens ook zichtbaar in onze gemeente?’
Het antwoord was toen dat het college de tendens niet herkende en dat het college zich
voldoende inspande. Inmiddels komen er nieuwe cijfers waaruit blijkt dat het
werkeloosheidspercentage in Rheden 6,5% is. Dat ligt ruim boven zowel het landelijk als het
regionaal gemiddelde. Wij vinden dat zorgelijk.
Daarom nu de volgende vragen:
a. Kent het college de cijfers?
b. Herkent het college de cijfers voor Rheden?
c. Wat gaat het college doen om deze situatie te verbeteren?
6. Vraag D66
Het Rhedens
Sinds deze maand is bekend geworden dat het Rhedens in Dieren vanaf augustus 2018 wil
beginnen met het aanbieden van bovenbouw voor HAVO en Atheneum. Het aanbieden van
bovenbouw is een lang gekoesterde wens van het Rhedens in Dieren sinds de oprichting van
deze school. Nu heeft het ministerie van onderwijs hier eindelijk goedkeuring voor gegeven.
a. Heeft het college een rol gespeeld in het proces om bovenbouw aan te kunnen bieden op het
Rhedens in Dieren?
b. Welke consequenties heeft deze ontwikkeling op Dieren en de regio?

