Besluitenlijst raadsvergadering dinsdag 1 november 2016
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Opening en vaststelling van de agenda
De heer Klomberg dient namens de fractie D66 een motie vreemd aan de orde van
dag in met de titel ‘Trajectcontrole A12’. De voorzitter stelt voor deze motie als
agendapunt 6a te agenderen.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld

2
1 Vaststellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
V.k.a.
2 Vaststellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
Er wordt conform besloten
3 Vaststellen van de notulen van de raadsvergaderingen van
27 november 2016
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld
4 Lijst van toezeggingen
V.k.a.

Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt, overeenstemming is
reeds bereikt tijdens de Informatieavond d.d. 11 oktober 2016)
3

Voorstel om de Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening
Rheden 2016 vast te stellen
Er wordt conform besloten
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Voorstel om overeenkomstig de Bestuursrapportage 2016 de gewijzigde
Begroting 2016 vast te stellen en hierbij specifiek te besluiten tot:
- onttrekking aan de reserve Transformatieplan (€ 600.000,00);
- vorming van een bestemmingsreserve Activerend Werk (€ 110.000,00);
- onttrekking aan de bestemmingsreserve Activerend Werk (€ 110.000,00);
- vorming van een bestemmingsreserve Regionale Innovatie (€ 252.000,00);
- onttrekking aan de bestemmingsreserve Invoering stelsel basisregistratie
(€ 82.000,00);
- onttrekking aan de bestemmingsreserve Burgerparticipatie (€ 20.000,00)
Er wordt conform besloten
Stemverklaringen:
Fractie D66: D66 stemt in met het voorstel. Hij stelt vast dat het resultaat verslechterd
is ten opzichte van de Voorjaarsnota, maar dat dit gezien de septembercirculaire
mogelijk wordt hersteld. Het is jammer dat uit het stuk niet blijkt of de inhoudelijke
doelstellingen zijn behaald, iets wat voor de raad ook van belang is. Misschien is de
bestuursrapportage daarvoor niet het goede document.

Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
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Voorstel om:
- kennis te nemen van de memo naar aanleiding van het rapport van
Copper8, waaruit blijkt dat een circulair zwembad niet binnen het huidige
financiële kader realiseerbaar is;

-

door middel van de aanbesteding van het zwembad duidelijk te krijgen of
het 2-bassinprofiel binnen het financiële kader past
Het door de fracties GroenLinks en ChristenUnie ingediende amendement ‘Zwemmen in
een circulair bad’ is verworpen met 3 stemmen voor (GL, CU) en 23 stemmen tegen
(D66, SP, CDA, VVD, PvdA, GB, GPR/B)
Het door de fractie D66 ingediende amendement ‘Aanbesteding circulair duurzaam
zwembad met tussenstop’ is verworpen met 7 stemmen voor (D66, GL, CU) en 19
stemmen tegen (SP, CDA, VVD, PvdA, GB, GPR/B)

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Stemverklaringen:
Fractie CU: de CU stemt voor, ook al zijn de amendementen verworpen, omdat dit
voorstel de uitvoering van eerder genomen besluiten betreft.
Fractie D66: D66 stemt in met het voorstel en sluit zich aan bij de CU. D66 had liever
meer ambitie gezien.
Fractie GroenLinks: GL stemt in met voorstel, maar ziet dit als een gemiste kans. Wel
dankt hij voor de toezegging om de extra middelen te verantwoorden.
Toezegging:
Wethouder Vugts (20.40 uur) zegt toe de raad de verantwoording van de financiële
middelen ten aanzien van het icoonproject toe te sturen.
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Voorstel om:
- in te stemmen met het verlengen van de Pilot HHT tot 1 januari 2018;
- de verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Rheden 2015 vast te stellen
Het voorstel wordt met aangenomen met 21 stemmen voor (D66, VVD, CDA, PvdA, GL,
GB, GPR/B, CU) en 5 stemmen tegen (SP)
Stemverklaringen:
Fractie SP: de SP stemt tegen het voorstel. Het is goed dat de verordening is
aangepast. De SP pleitte al eerder voor het opnemen van de toegangsregels. Niet
eerder sprak de raad over de pilot. De SP is niet voor deze uitvoering, heeft zorgen over
de toegankelijkheid, maar is benieuwd wat het juridisch traject en de evaluatie gaan
opleveren.
Fractie PvdA: de PvdA stemt in met voorstel, en dankt voor de toezegging.
Toezegging:
Wethouder Vugts zegt toe de door de SP geuite bezwaren mee te nemen in de
evaluatie.
Wethouder Vugts zegt toe dat er in het communicatieplan aandacht zal zijn voor het
recht op bezwaar.

6a Motie vreemd aan de orde van dag: Trajectcontrole A12
De motie wordt met algemene stemmen aangenomen
Toezegging:
Wethouder Haverkamp zegt toe de gemeente Arnhem te benaderen om te bespreken
of er gezamenlijk contact kan worden gezocht met de staatssecretaris omtrent het
vraagstuk A12.
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Gelegenheid tot stellen van vragen aan het college van burgemeester en
wethouders
Hier wordt geen gebruik van gemaakt

Sluiting: 21:40 uur

