Besluitenlijst raadsvergadering 25 september 2018
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Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2

Rondvraag
Voor de rondvraag zijn 4 vragen gesteld en beantwoord:
1. Vraag CDA : Doesburgsedijk Dieren
2. Vraag D66 : Doesburgsedijk Dieren
Wethouder Klomberg deelt mee dat er een onderzoek wordt gedaan naar de effecten
van de afsluiting van de Doesburgsedijk. De resultaten hiervan zullen rond de zomer
2019 aan de raad worden voorgelegd. De raad heeft dan de vrijheid om dit onderwerp
opnieuw bespreekbaar te maken.
3. Vraag SP : Verkeerssituatie Harderwijkerweg en Doesburgsedijk Traverse
Dieren
4. Vraag PvdA: Verkeerssituatie Koninginnebuurt Dieren
Wethouder Klomberg zegt toe nog eens goed te kijken naar de verkeerssituatie op de
2 genoemde kruisingen, waarbij volgens de PvdA de vier obstakels de verkeersveiligheid
in gevaar kunnen brengen.
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Vaststelling van de agenda
Er wordt een motie, vreemd aan de orde van de dag, aangekondigd door de fracties
GroenLinks en SP ‘Aandacht voor beschut werk’. Deze motie wordt geagendeerd als
agendapunt 7.1.
Er wordt een motie, vreemd aan de orde van de dag, aangekondigd door de fracties
GroenLinks, CU en PvdA ‘Aandacht voor vuurwerk’. Deze motie wordt geagendeerd als
agendapunt 7.2.
Er wordt een motie, vreemd aan de orde van de dag, aangekondigd door de fracties
GroenLinks en SP ‘Duidelijke taal snappen we allemaal’. Deze motie wordt geagendeerd
als agendapunt 7.3.
De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld.
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Installatie van een raadsvolger PvdA
Er wordt zonder verdere bespreking besloten tot benoeming en installatie van de
raadsvolger.

Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
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Nieuw zwembad Velp
Voorstel om:
•
het nieuwe zwembad Velp uit te breiden met een doelgroepenbad en een
peuter-/kleuterbad;
•
een krediet van € 1.731.223,00 beschikbaar te stellen voor de bouw van het
doelgroepenbad en peuter-/kleuterbad;
•
kennis te nemen van het resultaat van de exploitatiescan en het bezien van
alternatieve beheervormen, zoals opgedragen in het raadsbesluit d.d. 23
februari 2016 (amendement: ‘Zwemmen in een gezonde financiële
omgeving’).
Het door de fracties CDA, GPR/B, VVD, D66, CU en PvdA ingediende amendement ‘Het
nieuwe zwembad gemeente Rheden’ wordt met algemene stemmen aangenomen.
Het door de fractie GL ingediende amendement ‘Voldoende geld over voor algemene

toegankelijke voorzieningen’ wordt verworpen met 3 stemmen voor (GL) en 21 stemmen
tegen (VVD, CDA, SP, PvdA, D66, GPR/B, CU).
Stemverklaring:
Fractie SP deelt de zorg van de fractie GL dat er straks onvoldoende geld beschikbaar is
voor verbetering van algemeen toegankelijke voorzieningen, maar steunt het
amendement niet.
Het geamendeerde voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
De door de fracties CDA, GPR/B, D66 en CU ingediende motie ‘Het nieuwe zwembad:
goed bereikbaar voor een gezonde exploitatie’ wordt met algemene stemmen
aangenomen.
Stemverklaring:
Fractie SP is van mening dat de motie weinig toevoegt maar steunt deze wel.
De heer Van Valburg heeft niet deelgenomen aan de stemming.
TOEZEGGINGEN:
Wethouder Budel zegt toe het implementatieplan gereed te hebben in het eerste
kwartaal van 2019.
Wethouder Hofstede zegt toe dat het geld dat niet hoeft te worden ingezet voor de
dekking van de exploitatielasten van het doelgroepenbad en de bijdrage die de gemeente
Rozendaal hiervoor heeft toegezegd, terugvloeien in het Wmo budget voor algemeen
toegankelijke voorzieningen.
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Zomerrapportage 2018
Voorstel om:
het college vraagt uw raad de Zomerrapportage 2018 vast te stellen, de
Begroting 2018 hierop bij te stellen en hierbij specifiek te besluiten:
•
onttrekking aan de bestemmingsreserve Armoedebeleid (€ 48.000,00) voor
de uitvoering van de sociale kredietverlening in 2018 door de Stadsbank
Apeldoorn;
•
onttrekking aan de reserve SBO gemeentelijke gebouwen (€ 612.000,00)
voor de uitvoering van het onderhoud aan diverse panden in 2018 volgens
het meerjarenonderhoudsplan.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
TOEZEGGINGEN:
Wethouder Hofstede zegt toe de raad mee te nemen bij de vormgeving van het
transformatieplan 2.0.
Wethouder Hofstede zegt toe de vraag van de fractie SP over de norm voor het
ziekteverzuim schriftelijk te beantwoorden.
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Jaarrekening 2017, gewijzigde begroting 2018 en begroting 2019 Presikhaaf
Bedrijven
Voorstel om:
de gemeenteraad heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2017 (bijlage 1), de
gewijzigde begroting 2018 (bijlage 2) en begroting 2019 (bijlage 3) en draagt
het college op om de volgende zienswijze over te brengen aan het Dagelijks
Bestuur van Presikhaaf Bedrijven:
•
de gemeenteraad spreekt zijn waardering uit over de behaalde financiële
resultaten, de daling van het ziekteverzuim en de transitie naar Scalabor
BV;
•
de gemeenteraad geeft een positieve zienswijze over de jaarstukken
2017 en gaat daarmee akkoord met het voorstel om het resultaat van €
788.000,00 toe te voegen aan de algemene reserve voor opbouw van het
weerstandsvermogen ter dekking van de frictiekosten, voor zover deze
al dan niet voorzien zijn, onder de voorwaarde dat bij de definitieve
afrekening een positief resultaat dient terug te vloeien naar de
deelnemende gemeenten;

de gemeenteraad geeft een positieve zienswijze op de gewijzigde
begroting 2018 en de begroting 2019.
Het door de fractie PvdA ingediende amendement ‘Oog voor kwetsbare werknemers’
wordt met algemene stemmen aangenomen.
•

7.1 Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Aandacht voor beschut werk’
De motie wordt door de indieners aangehouden.
Toezegging:
Wethouder Haverkamp zegt toe de analyse van het bestand in november gereed te
hebben en voor het eind van het eerste kwartaal 2019 een gesprek aan te gaan met de
raad.
7.2 Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Aandacht voor vuurwerk’
De motie wordt, in gewijzigde vorm, aangenomen met 23 stemmen voor en 1 stem (een
lid van de fractie D66) tegen.
7.3 Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Duidelijke taal snappen we allemaal’
De motie wordt door de indieners aangehouden tot de volgende vergadering

Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
8 1e Bestuursrapportage en meerjarenbegroting De Connectie
Voorstel om:
de zienswijze te geven over Meerjarenprogrammabegroting 2019- 2022 van
de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie en de 1e Bestuursrapportage
bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Stemverklaringen
Fractie D66 maakt zich zorgen over benodigde investeringen en de invulling van het
risicomanagement. Zij hoopt dat de stukken voortaan op tijd worden aangeleverd. De
zienswijze is helder en kritisch verwoord.
9 Vaststellen controleprotocol inclusief normenkader ten behoeve van de
rechtmatigheidscontrole
Voorstel om:
het controleprotocol inclusief normenkader ten behoeve van de controle op de
rechtmatigheid 2018 vast te stellen.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Stemverklaring
Fractie GL heeft problemen met de leesbaarheid van de stukken en is blij met de
toezegging van het college om dit volgend jaar te voorzien van een oplegnotitie met een
vertaling hiervan. De fractie hoopt in zijn algemeenheid dat het college de leesbaarheid
van de stukken in de toekomst zal bewaken, dat wil zeggen te schrijven in klare taal. Als
dit om juridische redenen niet mogelijk is vraagt de fractie de stukken te voorzien van
een oplegger.
10 Actualiseren bouwverordening wegens vervallen stedenbouwkundige
bepalingen
Voorstel om:
vast te stellen de Bouwverordening Rheden 2018.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

11 Garantstelling overdekking jeu de boulesbanen Boule’Animo
Voorstel om:
•
instemmen met de waarborgstelling van 50% voor een lening voor het
realiseren van een overdekking van de jeu de boulesbanen van Boul’Animo.
De gemeentelijke garantstelling betreft een waarborgsom van maximaal €
30.000,00. Het besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde
dat de vereniging in het bezit is van de voor de overdekking benodigde
vergunningen en privaatrechtelijke toestemmingen;
in afwijking van de bepaling in de financieringsparagraaf van de
Programmabegroting 2018, instemmen met een garantstelling van 15 jaar.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

•

Stemverklaringen:
Fractie D66 complimenteert de vereniging met de investering in de eigen
accommodatie. Sport en sociale verbinding zijn belangrijk. De fractie stemt in met het
voorstel.
12 Jaarstukken 2017 en begroting 2018 Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden
Voorstel om:
de raad van de gemeente Rheden heeft kennisgenomen van:
•
de inhoud van het jaarverslag en jaarrekening 2017;
•
de resultaatbestemming 2017 van € 207.316,00. Er wordt een voorstel
gedaan om het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen van de
stichting;
•
de conceptbegroting 2019;
•
de verhoging van de gemeentelijke bijdrage naar € 243.219,00 als gevolg
van nieuwe wettelijke taken en regionale ontwikkelingen;
en stemt in met de zienswijze conform bijgevoegde brief.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
13. 1 Vaststellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
Fractie D66 wijst t.a.v. agendapunt 13.1.4 (Terrasoverkapping Hof te Dieren) op
het coalitieakkoord waar het gaat om het bieden van voldoende recreatieve
mogelijkheden aan ondernemers om inkomsten te kunnen genereren. De fractie wil
in een oriëntatieavond praten over de ambities om dit te kunnen bereiken en hoe
zich dit verhoudt met besluitvorming hierover.
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Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 28 juni 2018.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3 LTA inclusief lijst van toezeggingen.
V.k.a.
4 Vaststellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
Woordmeldingen:
Fractie VVD deelt t.a.v. agendapunt 13.4.5 (Oversteek Van Zwietenlaan) mee dat
afgelopen donderdag een bijeenkomst heeft plaatsgevonden met Soerens Belang,
omwonenden en afgevaardigden van de fracties D66 en VVD, waarbij plannen en
varianten zijn voorgelegd. Daarbij lijkt een andere oplossing in zicht te zijn dan de
variant die nu voorligt. Soerens Belang wil deze variant tijdens een inwonersavond
voorleggen aan de inwoners. De fracties zijn zeer te spreken over de wijze waarop de
gemeente dit samen met de inwoners van Laag-Soeren heeft opgepakt om tot een
oplossing te komen, maar vragen zich wel af wat nu de status van dit stuk is.
De voorzitter deelt mee dat het college graag bereid is om het voorstel aan te
passen als dit door de inwoners van Laag-Soeren gewenst is.
Fractie PvdA deelt t.a.v. agendapunt 13.4.9 (Winterkledingpassen) mee dat het
mooi nieuws is dat de winterkledingpakketten al in oktober worden vervangen door

winterkledingpassen en kijkt uit naar de beloofde evaluatie in 2019.
Fractie GL deelt t.a.v. agendapunt 13.4.7 (Calisthenicspark Kanaalzone Dieren) mee
dat zij gelooft dat dit park kan uitnodigen tot bewegen. Het is positief dat er
sportverenigingen zijn die hebben aangegeven er gebruik van te willen maken en er
trainingen willen geven. De fractie benadrukt wel dat dit een publieke voorziening
betreft. Zij vraagt het college daarom om er alert op te zijn dat het park niet wordt
geclaimd door sportinstellingen die betaalde trainingen aanbieden waardoor de
gewone inwoner nog nauwelijks aan trainen toe kan komen.
Fractie D66 deelt t.a.v. agendapunt 13.4.12 (Biologische boer in Spankeren) mee
dat de situatie van deze boer zorgwekkend blijft en volgt met aandacht de voortgang
op de brief die n.a.v. de motie is verzonden aan het ministerie.
Fractie GPR/B deelt t.a.v. agendapunt 13.4.4 (jaarverslag commissie
Bezwaarschriften) mee steeds aandacht te hebben gevraagd voor het aantal
bezwaarschriften dat hangende de procedure werd ingetrokken en is content met de
doorgezette daling ervan in 2017.
Fractie GPR/B deelt t.a.v. agendapunt 13.4.9 (Winterkledingpassen) mee blij te zijn
met dit initiatief en is benieuwd naar andere initiatieven op dit vlak. De fractie trekt
de aangehouden motie ‘Onbezorgd meedoen’ van 14 juni 2018, waarin een oproep
werd gedaan voor winterkledingpassen, daarom in.
14 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

