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Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering. De Agenda wordt vastgesteld.
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Raadsspreekuur
De voorzitter stelt vast dat zich niemand heeft gemeld voor het raadsspreekuur.
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Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten
De voorzitter stelt vast dat dit B&W besluit is geagendeerd op verzoek van de
fractie VVD.
De heer Koekkoek licht toe dat het de fractie onduidelijk is waar het college
hoofdzakelijk voor kiest en of dit een voorlopig beleid is. Zonnepanelen is een van
de duurzaamheidsmaatregelen. De fractie vraagt zich af hoe andere maatregelen
inhoud en vorm krijgen.
Er wordt een presentatie verzorgd door mevrouw Hoorn waarmee een toelichting
wordt gegeven op achtergrond en de totstandkoming van dit beleid. De presentatie
is als bijlage bij het verslag gevoegd.
Wethouder Budel deelt mee dat de gemeente Rheden genomineerde was voor de
BNG erfgoedprijs en dat zij deze prijs ook heeft gewonnen. De wethouder leest het
juryrapport voor.
Naar aanleiding van vragen uit de raad deelt wethouder Klomberg mee dat het
college hoofdzakelijk kiest voor duurzaamheid, maar dat dit wel inpasbaar moet zijn
in de omgeving, de dorpen en het buitengebied. Dit zal ook de inzet zijn voor
duurzame energieopwekking in het buitengebied. Over twee jaar wordt dit beleid
geëvalueerd. Hij wijst erop dat er ook andere duurzaamheidsmaatregelen bestaan
dan het plaatsen van zonnepanelen, zoals het isoleren van woningen.
Het beleid is alleen geschreven voor zonnepanelen in beschermde dorpsgezichten,
omdat de vraag hiervoor in deze gebieden toenam en er duidelijkheid moest komen

over hoe hiermee moest worden omgegaan.
Het is een bevoegdheid van de gemeente om ook vergunningen te verlenen voor
Rijksmonumenten. In complexe situaties wordt advies gevraagd aan de Rijksdienst.
Wethouder Budel deelt desgevraagd mee dat bij de erfgoedprijs een geldbedrag
hoort van € 25.000. Met dit geld zullen jongere generaties bij erfgoed worden
betrokken door het maken van een stripboek.
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Evaluatie BVO DRAN en de Toekomstige Samenwerking in
Doelgroepenvervoer
Er wordt een presentatie verzorgd door wethouder Klomberg, waarbij een
toelichting wordt gegeven op de resultaten van de Rhedense beleidsevaluatie
doelgroepenvervoer. De presentatie is als bijlage bij het verslag gevoegd.
De wethouder zegt toe de conclusies van de evaluatie aan de raad te zenden. De
gemeenteraad wordt in de raadsvergadering van april gevraagd om een zienswijze
te geven op de voortzetting van de regionale samenwerking in vervoer. Nog
nagegaan zal worden of de raad alle relevante stukken hiervoor heeft ontvangen.
In de raadsvergadering van mei zal de raad worden gevraagd om een zienswijze te
geven over de ontwerpbegroting 2020-2023.
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Informatieverstrekking over de organisatieontwikkeling
Er wordt een presentatie verzorgd door wethouder Hofstede. De presentatie is als
bijlage bij het verslag gevoegd.
De Raad wordt op zijn verzoek geïnformeerd over de organisatieontwikkeling. In
2015 is vanuit het rapport Goed Beter Best gestart met een ontwikkeling naar een
wendbare netwerkorganisatie. Het is een proces om al doende te leren en zo nodig
aan te passen. Het is een moderne organisatie, die aansluit op de eisen van deze
tijd. Zowel de maatschappelijke vraagstukken, maar ook de technologie, economie
en politiek zijn voortdurend in beweging. Rheden staat dichtbij de vraag van de
klant, onderzoekt welke kracht er in de samenleving zit en sluit daarbij aan. Vanuit
deze gedachte wordt samengewerkt met de inwoners en partners, integraal en
resultaatgericht.
Naar aanleiding van vragen uit de raad deelt de wethouder mee dat zij zich zorgen
maakt over de bedrijfsvoering, het stroomlijnen van processen en het vormgeven
van mandaten. Ook ten aanzien van zelfsturende teams blijkt er toch behoefte aan
teamleiders. Er is de afgelopen jaren geld gestoken in de organisatieontwikkeling. Er
zijn daardoor ook veel zaken veranderd, zoals bijv. de verkleining van het
management, waardoor een structurele kostenbesparing is gerealiseerd van € 3 ton
per jaar. Er wordt toegewerkt naar een slankere organisatie met minder managers.
De financiële problematiek van de gemeente staat los van de organisatie
ontwikkeling. Zonder dat was deze problematiek er ook geweest. De
organisatieontwikkeling is ingezet vanuit de gedachtegang om dichter bij de
inwoners te staan en daarmee samenwerking en partnerschap beter invulling te
kunnen geven.
Er zal volgens de wethouder worden doorgegaan op de ingeslagen weg. Het voordeel
daarvan is dat zaken integraal worden bekeken, dus niet meer alleen vanuit een
bepaald beleidsterrein. Ook financieel kan hierdoor winst worden behaald.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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