Besluitenlijst raadsvergadering 26 februari 2019
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Opening
De voorzitter opent de vergadering
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Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3

Vaststelling van de agenda
Naar aanleiding van het verzoek van fracties CU, VVD, GPR/B en PvdA om agendapunt
14 (Rhedens Vastgoedkader) te behandelen als bespreekstuk wordt besloten dit voorstel
te agenderen als agendapunt 6A.
Een door de fracties GL, GPR/B en CU ingediende motie, vreemd aan de orde van de dag,
‘Beperk de woningbouw aan de Imboslaan tot het terrein van de MAVO’ wordt
geagendeerd als agendapunt 6B.
Een door de fractie PvdA ingediende motie, vreemd aan de orde van de dag, ‘Uniforme
vergoeding WMO voorzieningen’ wordt geagendeerd als agendapunt 6C.
De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld.
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Installatie raadsvolger GPR Burgerbelangen
De heer F. Kooistra wordt geïnstalleerd als raadsvolgers. Hij legt de belofte af.

Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
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Integrale veiligheid/ondermijning
Voorstel om:
een positieve zienswijze te geven op het voornemen van het college om de app
Meld een Vermoeden ter beschikking te stellen als meldpunt voor vermoedens
van ondermijning aan medewerkers van de gemeente Rheden voor de periode
van twee jaar als pilot, ingaande een maand na dit besluit.
Het door de fractie D66 ingediende amendement ‘Implementatie applicatie Meld een
Vermoeden zonder anonimiteit’ wordt aangehouden tot de volgende vergadering als
gevolg van het staken van de stemmen, te weten 12 stemmen voor (GPR/B, D66, SP,
CDA) en 12 stemmen tegen (GL, PvdA, VVD en CU).
Dit betekent dat stemming over het voorstel eveneens wordt aangehouden tot de
volgende vergadering.
Dit geldt ook voor de stemming over de door de fractie D66 ingediende motie ‘Uitrol
applicatie Meld een Vermoeden in een beschermd zaaksysteem’.
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Beleidskader klimaataanpak Rheden 2019-2020 inclusief Programmaplan t.k.n.
Voorstel om:
- 'Aan de slag voor een duurzaam klimaat', beleidskader voor de
klimaataanpak in Rheden 2019-2022 vast te stellen;
- de Klimaatmonitor Rheden 2017 vast te stellen.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
De door de fractie GPR/B ingediende motie ‘De wind op de achtergrond’ wordt verworpen
met 2 stemmen voor (GPR/B) en 24 stemmen tegen (VVD, CDA, SP, PvdA, D66, GL, CU).
Toezegging:
Wethouder Klomberg zegt toe om eens per 3 maanden een terugkoppeling te geven
over de ontwikkelingen en voortgang van de klimaataanpak.

6A

Rhedens Vastgoedkader
Voorstel om:
- vaststellen van het Rhedens Vastgoedkader;
- het omzetten van de reserve SBO Gebouwen naar een voorziening voor de
bekostiging van het eigenaars- en grootonderhoud van het vastgoed
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
De door de fracties CU, VVD, GPR/B en PvdA ingediende motie ‘Openbare gebouwen
inclusief toegankelijk’ wordt naar aanleiding van een toezegging van de wethouder
ingetrokken.
Toezegging:
Wethouder Hofstede zegt toe om, vanuit het beleidskader Meedoen, voor het eind van
een jaar een uitvoeringsbeleid op te stellen in brede zin, waarbij naast vastgoed en de
eigen huisvesting van de gemeente ook wordt gedacht aan openbare ruimte en
informatievoorziening.

6B Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Beperk de woningbouw aan de Imboslaan
tot het terrein van de MAVO’
De motie wordt, na discussie met de raad, door de indieners aangehouden.
6C Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Uniforme vergoeding WMO
voorzieningen’
De motie wordt door de indieners aangehouden.
Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
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Ontwerpverklaring van geen bedenkingen vestiging Wellnesshotel Valkenberg
Voorstel om:
een ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen conform
bijgevoegd concept raadsbesluit voor het afwijken van het bestemmingsplan
‘Landelijk Gebied’ ten behoeve van het gebruik van Landgoed De Valkenberg te
Rheden als wellnessresort inclusief de aanleg van een bijbehorend
parkeerterrein en de bouw van enkele bijbehorende gebouwen (sauna’s).
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Stemverklaring:
fractie D66 staat achter de concept verklaring van geen bedenkingen, maar plaatst
daarbij een kanttekening. Het plan om in de voormalige moestuin een parkeerplaats aan
te leggen mag niet onevenredig ingrijpen in de leefsituatie van de bewoners aan het
begin van de oprijlaan naar de Valkenberg. Mocht een zienswijze worden ingediend in de
lijn van deze kanttekening, dan verzoekt de fractie te zoeken naar een oplossing waar de
bewoners mee kunnen leven, bijvoorbeeld door voldoende afstand tussen de huizen en
parkeerterreinen, of met andere afspraken. Dit aspect zal de fractie meewegen bij de
besluitvorming over de definitieve verklaring van geen bedenkingen.
fractie CDA is blij met de voorgenomen ontwikkeling op landgoed De Valkenberg. Het is
een goede aanwinst voor de gemeente zowel qua werkgelegenheid, naamsbekendheid
als qua uitstraling.
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Glasvezelkabel buitengebied
Voorstel om:
vast te stellen de verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en
de invordering van leges Rheden (Legesverordening Rheden).
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stemverklaring:
fractie CDA is zeer tevreden met de mogelijkheid om een glasvezelkabel te kunnen
aanleggen in het buitengebied. Dit is van groot belang is voor bedrijven, bewoners en
toeristen in deze gebieden.
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Verordening basisregistratie personen (BRP) 2018
Voorstel om:
vast te stellen de Verordening basisregistratie personen gemeente Rheden
2018.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

10 Verordening jeugdhulp gemeente Rheden 2019
Voorstel om:
vast te stellen de Verordening jeugdhulp gemeente Rheden 2019.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Stemverklaring:
fractie CU kan instemmen met deze verordening vanwege de toezegging van de
wethouder in voorbereidende vergadering dat bij terugvordering van een verleende
bijdrage, waarbij geen opzettelijk misbruik of fraude is gepleegd, rekening wordt
gehouden met de financiële draagkracht van de betrokkene.
11 Verordening maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Voorstel om:
vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Rheden 2019.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
12 Wijziging Verordening rechtspositie raadsleden en raadsvolgers gemeente
Rheden 2014
Voorstel om:
vast te stellen de verordening tot wijziging van de Verordening rechtspositie
raadsleden en raadsvolgers Rheden 2014.
De raad stemt in met het voorstel, met dien verstande dat de fractie SP wordt geacht
tegen het voorstel te hebben gestemd.
Stemverklaring:
fractie SP stemt tegen het voorstel omdat zij, gezien de financiële situatie van de
gemeente, geen € 150.000 wil uitgeven.
13 Verzoek suppletie-uitkering conventionele explosieven 2019
Voorstel om:
- de kosten van het opsporen en ruimen van explosieven voor 7 projecten en
de ambtelijke inzet vast te stellen op € 440.199,60 (excl. BTW);
- in te stemmen met het indienen van een suppletieverzoek uit het
gemeentefonds, ter hoogte van € 308.139,72 (= 70% van € 440.199,06), bij
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
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VERVALLEN
(zie agendapunt 6A)

15 Voorstel om:
1 Vast te stellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven.
Conform voorstel
2 Vast te stellen van de notulen van de raadsvergadering van
29 januari 2019.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld
3 Kennis te nemen van de LTA inclusief lijst van toezeggingen
V.k.a.
4 Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming.
V.k.a.
T.a.v. agendapunt 15.4.1 (Belevingsonderzoek De Connectie 1-meting)
Fractie CDA is zeer geschrokken van de veelzeggende cijfers van het
belevingsonderzoek bij De Connectie. De meeste daarvan laten een ongekende
daling zien, waarbij de afdeling personeel- en salarisadministratie wel hele trieste
cijfers laat zien. De fractie maakt zich zorgen of De Connectie in staat zal zijn om
deze cijfers om te buigen.
fractie SP verzoekt om het belevingsonderzoek te agenderen voor een volgende
voorbereidende vergadering.
T.a.v. agendapunt 15.4.2 (Stand van zaken Wehelpen)
fractie CDA vraagt zich af of dit voorstel leidt tot verbetering van vraag en aanbod
omtrent vrijwillige inzet. Het is daarom goed dat nut en noodzaak in 2019 kritisch
wordt gevolgd. De fractie ziet uit naar het advies waaruit zal blijken of doorgaan met
Wehelpen zinvol is.
T.a.v. agendapunt 15.4.6 (Subsidie Stichting Leergeld 2019)
fractie PvdA vindt het mooi dat er maatwerk wordt verricht en dat de Rhedense
jeugd daadwerkelijk mee kan doen via de verstrekte kindpakketten.
15.4.10 (Aanwijzingsbesluit gebiedsverbod bedelaars en straatmuzikanten
fractie GL verzoekt om dit voorstel te agenderen voor een volgende voorbereidende
vergadering.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering

