Verslag raadsvergadering van 24 januari 2017
1 Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2 Rondvraag
Voor de rondvraag zijn de volgende vragen gesteld:
Fractie PvdA:
Er worden enkele vragen gesteld over de afgebrande muziektent in Ellecom:
Was de afgebrande muziektent verzekerd?
Wordt de afgebrande muziektent herbouwd?
Wordt het een kopie van de huidige of wordt er gekeken naar de eisen en wensen
van de gebruikers?
De inwoners van Ellecom willen deze muziektent graag herbouwen en willen hiervoor
geld inzamelen en initiatieven opzetten om het geld bijeen te krijgen.
Is het college hiervan op de hoogte?
Denkt het college hierover mee?
Fractie VVD:
Naar aanleiding van berichten in de media dat het goed gaat met Nederland, dat er
optimisme is over de economie in de Regio Arnhem-Nijmegen, maar ook berichten dat
in andere regio's zoals de Achterhoek de snelste daling in het aantal WW-uitkeringen is
van heel Nederland, stelt de fractie de volgende vragen aan het college:
Is deze tendens ook zichtbaar in onze gemeente?
Welke acties worden ondernomen, nu er kansen zijn om mensen uit de WW maar
ook uit de bijstand weer aan het werk te helpen?
Waar ziet het college belemmeringen om nog meer mensen aan het werk te kunnen
helpen?
Voor de antwoorden op deze vragen wordt verwezen naar het verslag van deze
vergadering.
3 Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
4 Voorstel om in te stemmen met de waarborging van de sluitende aanpak
problematische jeugd-(groepen) door onder andere de inzet van jeugdboa’s en
een goed informatiesysteem
Het door de fractie D66 ingediende amendement ‘Behoud de straatcoach op straat’ wordt
verworpen met 12 stemmen voor (D66, SP, GL) en 15 stemmen tegen (CDA, VVD, PvdA,
GB, GPR/B, CU).
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Stemverklaringen:
Fractie D66: Ondanks dat de fractie van mening is dat haar eigen voorstel beter was
kan zij instemmen met het voorstel. De fractie prefereert de inzet van straatcoaches
boven de inzet van boa’s, maar ziet ook in dat de keten voor de aanpak van
problematische jeugdgroepen gesloten moet blijven in het belang van de buurt en de
jongeren.
Fractie SP: de fractie is van mening dat inzet van jeugdboa’s second best is, maar kan

instemmen met het voorstel.
Fractie PvdA: de fractie complimenteert de fractie D66 met haar vasthoudendheid en
stemt in met het voorstel.
Fractie GL: hoewel de fractie meer ziet in een nog verdergaande preventieve aanpak en
meer had gezien in straatcoaches ziet de fractie dit voorstel als third best, maar kan wel
instemmen met het voorstel.
Fractie GB: de fractie stemt in met het voorstel.
5 Voorstel om geen nadere wensen en bedenkingen kenbaar te maken, ten
opzichte van vorige raadsbesluit van 27 september 2016, over de oprichting van
de Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden en deze onder de bestuurlijke
aansturing van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en gezondheidsregio
Gelderland-Midden te plaatsen.
Het door de fractie D66 ingediende amendement ‘Onafhankelijk toezicht op Stichting
Veilig Thuis’ wordt met algemene stemmen aangenomen.
Het door de fractie VVD ingediende amendement ‘duidelijke communicatie’ wordt met
algemene stemmen aangenomen.
Het geamendeerde voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Toezegging:
Wethouder Vugts zegt toe dat er aandacht zal zijn voor democratische legitimiteit en
governance.

Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
6
1 Vaststellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
V.k.a.
Stemverklaringen:
Fractie GPR/B: de fractie deelt naar aanleiding van agendapunt 6.1.9 (vervolg op
de sociale kaart) mee dat de raad in het verleden de wens heeft uitgesproken voor
een sociale kaart voor inwoners van Rheden en Rozendaal. Direct na de invoering
van de Sociale Vraagbaak is door verschillende raadsleden aangegeven het niveau
onvoldoende te vinden. De fractie is van mening dat terug moet worden gegaan
naar de oorspronkelijke opdracht voor een sociale kaart, waarbij zij er vanuit gaat
dat bij de invulling ervan de absurde adviezen verdwijnen en het niveau van
informatie op een hoger plan wordt getild.
Fractie D66: de fractie deelt naar aanleiding van agendapunt 6.1.11 (longboarders)
mee dat zij heeft gepleit voor een experiment voor longboarders op de
Snippendaalseweg, dat zij blij is met de resultaten van het rapport en dat dit
gecontinueerd zal worden.
Fractie GPR/B: de fractie ondersteunt (als mede indiener van het amendement
voor longboarders) de stemverklaring van fractie D66 waar het gaat om agendapunt
6.1.11.
2 Vaststellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
Conform voorstel
3 Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van
29 november 2016 en 20 december 2016
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld
4 LTA en Lijst van toezeggingen
V.k.a.

7 Voorstel om het Evenementenbeleid Rheden 2017 vast te stellen
Er wordt conform besloten
Stemverklaringen:
fractie CDA : de fractie kan instemmen met het voorstel en sluit zich aan bij de
positieve inbreng van de insprekers tijdens de informatieavond. De fractie is benieuwd
wat het evenementenbeleid de gemeente en andere betrokkenen, waaronder
organisatoren van evenementen en omwonenden, concreet brengt en oplevert. De
fractie ziet uit naar de jaarlijkse evaluatie na 2018.
8 Voorstel om in te stemmen met de integrale detailhandelstructuurvisie ‘Kiezen
voor eigen kwaliteit’ voor de kernen Dieren, Rheden en Velp.
Er wordt conform besloten
Stemverklaringen:
Fractie D66: de ambities op het gebied van Wonen Welzijn Zorg (voorzieningen in een
woonomgeving) en de ambities van de Detailhandelstructuurvisie (winkels alleen in
kern en secundair winkelgebied) lijken in strijd met elkaar te zien. Dit is niet wenselijk
en maken toekomstige afwegingen op dit punt lastig. Het college heeft dit tijdens de
informatieavond erkend en aangegeven dat als dit gaat spelen zij met zorgvuldige
oplossing zal komen. De fractie kan instemmen met het voorstel, maar vraagt om deze
tegenstrijdigheid in het beleid op termijn te corrigeren.
Fractie CDA: winkelgebieden hebben het zwaar. Teruglopende bezoekersaantallen en
leegstand en verpaupering zijn de realiteit anno 2017. De fractie is van mening dat de
visie deze trend niet zal keren. Het geeft volgens de fractie wel handvatten voor de
toekomst, waarbij voor de fractie geldt dat de uitgangspunten van de visie niet in beton
zijn gegoten maar dat er maatwerk mogelijk moet zijn als hiervoor goede redenen zijn.
De fractie wenst het college succes met de uitvoering
Fractie VVD: de fractie stelt vast dat de detailhandelwereld in ontwikkeling is, en dat
er soms leegstand en verloedering dreigt. De VVD vindt het belangrijk dat ondernemers
in een aantrekkelijk gebied kansen geboden worden. Omdat dit voorstel dit doet, ook al
worden gebieden kleiner, stemt de fractie in met het voorstel en wenst de ondernemers
succes.
Fractie pvda: de fractie heeft geaarzeld om dit al dan niet tot bespreekstuk te maken.
Daarom is de stemverklaring ruimer dan gebruikelijk. Het voorstel anticipeert op
ontwikkelingen in de markt, vooral door het instellen van kernwinkelgebieden, maar het
beleid blijft grotendeels hetzelfde. Gezien het feit dat vele ondernemers afwezig waren
op de bijeenkomsten in november, kan verondersteld worden dat zij instemmen met
het beleid. Zij gaat ervan uit dat het college zijn toezegging gestand doet om met
inwoners die dat wel willen, in gesprek te gaan. Als geheel geeft de visie een goede
richting, maar er zijn zorgpunten zoals die over winkels dichtbij. De fractie stemt in met
voorstel en zal toekomstige voorstellen aan deze lijn toetsen.
Fractie GL : de fractie vindt het een gemiste kans dat de visie Wonen, welzijn, zorg
niet als kader is gehanteerd. Domeinoverstijgend beleid zou voorrang moeten hebben
op beleid dat een domein betreft. De fractie zal erop toezien dat bij de uitwerking in
bestemmingsplannen genoemde visie wel meegenomen wordt.
Fractie GPR/B: de fractie dankt het college voor de antwoorden op vragen. Ze gaat
ervan uit dat de visie wordt meegenomen bij toekomstige beleidsinitiatieven en zo
bijdraagt aan voldoende winkelvoorraad, bestrijding van leegstand en een gevarieerd
aanbod in compacte winkelcentra, met ruimte voor jonge ondernemers.
9 Voorstel om vast te stellen de verordening tot wijziging van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning gemeente Rheden 2015.
Er wordt conform besloten

Stemverklaringen :
Fractie D66: de fractie is van mening dat het een wettelijke aanpassing betreft van de
maximale eigen bijdrage bij Wmo-ondersteuning. Ze vertrouwt erop dat de gemeente
voor deze voorziening maatwerk zal kunnen blijven leveren en dat de evaluatie in april
hierop een positief antwoord zal geven.
Fractie PvdA: de fractie stemt in met het voorstel. Door af te zien van de eigen
bijdrage bij bepaalde groepen blijft de zorg betaalbaar en toegankelijk. Zij ziet uit naar
de actualisatie van het armoedebeleid waar de eigen bijdrage aan de orde zal komen
Fractie SP: de fractie heeft in november niet ingestemd met het voorstel over
huishoudelijke hulp onder meer omdat mensen met een minimum inkomen een hogere
bijdrage zouden betalen dan de CAK-bijdrage voor een maatwerkvoorziening. Ze is blij
dat er nu een solidair besluit ligt om de bijdrage te verlagen. De SP stemt in met het
voorstel, maar is bezorgd over mogelijke willekeur bij de financiële tegemoetkoming
aan mensen met een inkomen boven het minimum. Verder is ze net als D66 en PvdA
benieuwd naar de evaluatie en de actualisatie.
10 Voorstel om :
 kennis te nemen van de Veiligheidsanalyse gemeente Rheden;
 de Nota integrale veiligheid 2017-2020 vast te stellen;
 de geraamde kosten voor uitvoering van de Nota integrale veiligheid 20172020 (€ 160.000,00 structureel en € 50.000,00 incidenteel) op te nemen in
de Begroting 2018 ten laste van de algemene middelen;
 in de bestaande begroting € 50.000,00 vrij te maken voor de aanpak
Ondermijning in 2017 ten laste van de algemene middelen.
Er wordt conform besloten
Stemverklaringen :
Fractie D66: de fractie stelt dat het een voorstel betreft dat aangeeft waar de
komende jaren de nadruk zal liggen bij het veiligheidsbeleid. D66 stemt in met
voorstel. Wel roept zij het college op om snel te komen met beleid voor mensen met
verward gedrag, gezien de stijging van het aantal incidenten. Ook kijkt zij uit naar
beleid om ondermijning tegen te gaan. Zij vraagt daarbij rekening te houden met de
privacy van inwoners.
Fractie PvdA: de fractie stemt in met het voorstel. In lijn met D66 kijkt zij uit naar de
aanpak bij verwarde personen en de uitvoeringsplannen.

11 Voorstel om in te stemmen met de waarborgstelling van 50% voor een lening
voor de realisatie van een nieuw clubgebouw door Stichting Ars Herba/Mixed
Hockeyclub Dieren (MHCD).
De gemeentelijke garantstelling (50%) betreft een waarborgsom van
maximaal € 175.000,00.
Er wordt conform besloten
Stemverklaring:
Fractie CDA: de fractie vindt de doorontwikkeling van sportparken belangrijk. De
verhuizing van de hockeyclub is de laatste fase van de vernieuwing van Het Nieuwland.
Hun initiatief om een nieuw clubgebouw te bouwen, juicht ze toe. Hun financiële basis
blijkt gezond te zijn. Het CDA stemt van harte in met het voorstel en wenst hen succes.
12 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

