Besluitenlijst raadsvergadering 20 december 2016
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Opening en vaststelling van de agenda
De fractie D66 dient mede namens de fracties GL en CU een Motie vreemd aan de orde
van de dag in ‘Circulaire Economie: …op zoek naar knellende kaders’. Deze motie
wordt geagendeerd als agendapunt 7a.
De fractie CDA dient een Motie vreemd aan de orde van de dag in ‘Blijverslening: ook
in Rheden’. Deze motie wordt geagendeerd als agendapunt 7b.
De drie raadsleden die vertegenwoordigd zijn in de Rekenkamercommissie dienen een
Motie vreemd aan de orde van de dag in: “Minister beperk je tot het ‘wat’.” Deze motie
wordt geagendeerd als agendapunt 7c.
Op verzoek van de fractie CU wordt agendapunt 4 (het gevoelen van de raad over de
gewijzigde conceptbegroting 2017 Presikhaaf Bedrijven) geagendeerd als
bespreekstuk, agendapunt 7.0
De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld.

2
a Vaststellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
V.k.a.
b Vaststellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
Er wordt conform besloten
c Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van
8 november 2016
Op verzoek van de fractie CDA worden de notulen op pagina 12 en pagina 20
gewijzigd: Daar waar gesproken wordt van ‘mensen met een groot huis’ wordt dit
gewijzigd in ‘mensen met een eigen huis’.
De notulen worden met deze wijzigingen vastgesteld
d Lijst van toezeggingen
V.k.a.

Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt, overeenstemming is
reeds bereikt tijdens de Informatieavond van 6 december 2016)
3 Voorstel om aan het -op de bij het raadsbesluit behorende kadastrale tekeningaangegeven plantsoen de naam ‘Guus Dijkhuizenplantsoen’ toe te kennen
Er wordt conform besloten
Stemverklaringen:
Fractie PvdA: de fractie is heel blij dat de raadsbreed gesteunde motie voortvarend door
het college is opgepakt en dat de naam Guus Dijkhuizen kan worden toegekend aan het
plantsoen.
4 VERVALLEN
(Zie agendapunt 7.0)
5 Voorstel om de lokale nota Publieke Gezondheid 2017-2020 gemeente Rheden
vast te stellen
Er wordt conform besloten

Stemverklaringen:
Fractie D66: Er is een mooie visie die aansluit op de gezondheidsgedachte die de
afgelopen jaren in Nederland is ontwikkeld. We gaan er daarom vanuit dat deze visie
ook gevolgen heeft voor de wijze waarop sociale ondersteuning in onze gemeente wordt
geleverd. We wachten op een uitwerking van deze visie in onder andere het
Meerjarenbeleidsplan en vervolgens in de Voorjaarsnota en/of begroting.
Fractie SP: de fractie plaatst een kritische kanttekening bij de tekst op pagina 5 van de
nota in relatie tot gezondheid, werk en sociale status. Het is triest dat er grote
gezondheidsverschillen bestaan tussen de hogere en lagere sociale status en hogere en
lagere opgeleiden. Er moet niet te makkelijk neerbuigend worden gedaan over anderen.
In het raadsvoorstel staat onder 5 dat de publieke gezondheid een verantwoordelijkheid
is die in samenhang met andere publieke taken wordt uitgevoerd. Dit is de aanpak die
de SP voorstaat en niet de eigen verantwoordelijkheid die zo vaak gepredikt wordt in
beleidsstukken. Alleen door onze verantwoordelijkheid te nemen gaan we deze
problemen oplossen. De fractie steunt daarom dit voorstel.
Fractie PvdA: Tijdens de infoavond heeft de fractie aandacht gevraagd voor ouderen,
chronisch zieken en gehandicapten. De beantwoording door het college geeft de fractie
voldoende vertrouwen. Ook zijn door de fractie opmerkingen meegegeven over basis
opvoeding. Het college heeft aangegeven dat deze punten zullen worden meegenomen
bij de vertaling van de nota in het Meerjarenbeleidskader. De fractie kan daarom met
vertrouwen instemmen met het voorstel.
Fractie CDA: de fractie stelt dat het een verplichting is om een locale nota op te stellen.
Het centrale doel is het verbeteren van de vitaliteit. De thema’s overgewicht, roken
alcohol en drugs krijgen extra aandacht. Er zijn ook nieuwe termen als mentale
gezondheid en zingeving. Preventie staat voorop en de gemeente zal zoveel mogelijk
ondersteunen. Het CDA is zeer akkoord met deze nota.
Fractie GL: de fractie stelt vast dat de streefwaarden in de nota exact dezelfde zijn als
die in de programmabegroting. De fractie is van mening dat de oorzaak van
psychosociale ongezondheid, overgewicht en roken niet of onvoldoende zijn onderzocht.
Met kennis van deze oorzaak hadden de streefwaarden en de te treffen maatregelen
beter onderbouwd kunnen worden. Op een passend moment zal de fractie het college
oproepen om beter dan nu te onderzoeken welke oorzaken ten grondslag kunnen liggen
aan de matige cijfers in de gemeente Rheden. Het college zal dan ook worden
opgeroepen om eerder dan in 2020 met een inhoudelijke, tussentijdse, evaluatie te
komen. Tegen de achtergrond dat de raad wettelijk verplicht is om nu een locale nota
publieke gezondheid vast te stellen zal de fractie instemmen met het voorstel.
6 Voorstel om door middel van een enkelvoudige onderhandse aanbesteding, een
dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met Baker Tilly Berk voor de
controle van de jaarrekening 2016 met een eenzijdige optie van de kant van de
gemeente, om de overeenkomst twee maal met een jaar te verlengen
Er wordt conform besloten
7 Voorstel om de navolgende doorontwikkelingen bij wijze van pilot vanaf
1 januari 2017 door te voeren binnen het vergadermodel van de gemeente
Rheden:
1 Rondvraag raadsvergadering.
2 Verloop raadsvergadering.
3 Uitloop raadsvergadering.
4 Vragenrondes informatieavond.
5 Gemeenschappelijke pauze informatieavond.
6 Oriëntatieavond.

7 Rondetafelgesprekken.
8 Nulmeting spreektijden.
De pilot na een half jaar te evalueren en indien succesvol het ‘Reglement van
orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de
gemeente Rheden’, het ‘Reglement van orde voor de informatieavond van de
gemeente Rheden’ en de ‘Spelregels van Orde voor de oriëntatieavond’ aan te
passen
Er wordt conform besloten
Stemverklaringen:
Mevrouw Willemen dankt, als voorzitter van de raadswerkgroep, de leden van de
werkgroep, college, griffie en ambtenaren voor het meedenken in dit voorstel. Zij vraagt
scherp te zijn op wat er goed gaat en wat er niet goed gaat zodat er tussentijds kan
worden bijgestuurd.
fractie PvdA: de fractie complimenteert de raadsbrede werkgroep met dit voorstel. Het
is niet in beton gegoten, maar een mogelijkheid om inwoners beter te kunnen
betrekken. De fractie steunt het voorstel van harte.
fractie GL: de fractie spreekt haar dank uit aan de raadswerkgroep. Zij had graag een
grotere stap gezet. Misschien dat de ‘Waarom’vraag wat scherper worden gesteld in de
volgende stukken. Toch is dit volgens de fractie een stap in de goede richting waar zij
graag mee aan de slag gaat en stemt in met het voorstel.
7.0 Voorstel om het college opdragen het gevoelen van de raad over de
gewijzigde conceptbegroting 2017 kenbaar te maken aan het Algemeen
Bestuur van Presikhaaf Bedrijven, inhoudend dat:

‘De gemeenteraad van Rheden neemt de concept begroting 2017 van
Presikhaaf Bedrijven voor kennisgeving aan. De raad is in afwachting van een
realistisch begroting die is gebaseerd op een nog te kiezen toekomstscenario
en waarin nadrukkelijk is rekening gehouden met het belang van de
doelgroep.’
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Toezeggingen
Wethouder Vugts zegt toe om zo snel mogelijk een impressie te geven van hetgeen is
besproken in de AB-vergadering van 23 december 2016.
7a Motie vreemd aan de orde van de dag in ‘Circulaire Economie: …op zoek naar
knellende kaders’
De motie wordt na discussie ingetrokken.
7b Motie vreemd aan de orde van de dag in ‘Blijverslening: ook in Rheden’
De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.
7c Motie vreemd aan de orde van de dag in: “Minister beperk je tot het ‘wat’
De motie wordt met algemene stemmen aangenomen
8 Gelegenheid tot stellen van vragen aan het college van burgemeester en
wethouders
Geen
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