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Raad | Besluitenlijst
Van de openbare vergadering van de RAAD van de gemeente Zevenaar op 3 juli 2019.
Aanwezig
Voorzitter:
Commissiegriffier:
Leden:

Collegeleden:
Overige aanwezigen:
Afwezig met kennisgeving:

L.J.E.M. van Riswijk (burgemeester)
E.M. Geldorp (raadsgriffier)
Lokaal belang: A.H.M. Albers, T.G.H. Boekhorst (vanaf 19.30 uur),
E.G.B.M. Buil, J.J. Du Croix, E.R. van Essen, A. Ilhan (vanaf 19.30 uur), A.
Ok, P.J.M. Putman, T.J.E.M. Riswick-Keultjes en H.F.G.M. Staring;
CDA: W.J.M. van Dinther, F.B.M. Evers (vanaf 14.15 uur), F.H.F. Jansen,
J. de Nooij, W.L.J. Voetdijk-ten Have en G.H.J. Kleinherenbrink;
PvdA: M.B.M. Jansen, M.R.A. Lap en N. Niebuur-Sluiter;
VVD: R.A. Teunissen en P.A. Vos;
SP: E.R. van der Schaft en L. van der Velden;
D66: P.W.M. Pollmann;
Sociaal Zevenaar: P.J.M. Freriks (t/m agendapunt 7)
GroenLinks: B.M. Kagei
B.M. Elfrink, C.M. Koers-de Graaf, N. van Dellen, J.W.H. Winters
H.T.W. Visser (CDA)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en staat stil bij het vertrek van wethouder Anita van Loon en leest een
passage uit haar ontslagbrief voor die vandaag naar buiten is gebracht.

2. Vaststellen agenda
De voorzitter geeft aan op welke wijze de Algemene Beschouwingen in deze vergadering zullen
plaatsvinden. De voorzitter vraagt de fracties van SP en VVD of de door hen ingediende motie van
wantrouwen van tafel kan, waarop de desbetreffende fracties bevestigend antwoorden. De motie wordt
hiermee niet in behandeling genomen. De fracties van SP, Sociaal Zevenaar, Lokaal Belang, CDA en de
VVD geven een korte reactie op het vertrek van wethouder Anita van Loon. Ook wethouder Elfrink geeft
namens het college een reactie op het vertrek.

3. Vragenuur
3a. Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
1. Lokaal Belang inzake aanpassing parkeerbeleid
2. Lokaal Belang inzake ontwikkelingen Edisonstraat
3. Lokaal Belang inzake voortgang vastgesteld vastgoedbeleid

4. PvdA inzake parkeerbeleid - niet meer kunnen pinnen
5. Lokaal Belang inzake zorgvuldige behandeling van Wob-verzoeken
6. SP inzake overlast door ongedierte
De vragen worden door het college mondeling ter vergadering beantwoord.
Ad 1.
De fractie van Lokaal Belang laat weten dat de beantwoording aanvullende vragen oproept ten aanzien
van de prioriteitsstelling en dat die naar alle waarschijnlijkheid nog worden ingediend.
Het college zegt toe dat rond de zomer de verkeersbewegingen worden onderzocht (sub-variant) en dat
de uitkomsten (die dit jaar worden verwacht) en de conclusies aan de raad ter kennis gebracht zullen
worden. Op de vraag van de SP wat er staande is aan verplaatsingen etc. laat het college weten hier in de
komende commissievergadering Ruimte nader op in te gaan.
Ad 5.
De fractie van Lokaal Belang laat weten dat het met name gaat om de beantwoording van vraag 15 en dat
de overige vragen schriftelijk beantwoord kunnen worden.
Ad 6.
De SP vraagt naar aanleiding van de beantwoording naar de bestrijding van de eikenprocessierups en ook
naar met name de verplichte bestrijding hiervan op particuliere terreinen. Het college laat weten dat de
bestrijding nu met name pragmatisch en risico-vermijdend is en dat de bestrijding ook veel onkosten
oplevert. Het college gaat hiermee aan de slag en er zal een evaluatie gaan plaatsvinden.
3b. Mededelingen college
Er zijn geen mededelingen vanuit het college.
3c. Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
De volgende brief wordt doorgeleid naar de Agendacommissie voor bespreking in de commissie:
- Brief nr. 6 “Zienswijze bewoners Woonpad op voorgenomen besluit tot het wijzigen van de
verkeerssituatie in buurtschap De Bem” (verzoek D66 en VVD)

4. Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad besluit de besluitenlijst van de vergadering van 5 juni 2019 ongewijzigd vast te stellen.

5. Raadsvoorstel benoeming commissielid Ruimte
De raad besluit bij acclamatie mevrouw M. (Marga) Dunnink per 4 juli 2019 te benoemen tot lid van de
raadscommissie Ruimte.

6. Raadsvoorstel Kadernota 2020-2023 (deel 1) - Algemene Beschouwingen
De algemene beschouwingen van iedere fractie zijn bij deze vergadering in Ibabs opgenomen.
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6a. Algemene Beschouwingen
PvdA:
De fractievoorzitter stelt dat de kadernota een dramatisch financieel beeld schetst. Er komen drie
woorden op, die in willekeurige volgorde kunnen worden gezet: verandering, samen en hoe dan? De
fractievoorzitter geeft aan dat de raad niet zo houdt van veranderingen, maar dat deze voorzitter dat met
zich meebrengt. Wat de fractievoorzitter betreft is alle verandering in de manier van vergaderen,
besturen en het omgaan met elkaar en met inwoners welkom. Als we blijven doen wat we deden, houden
we wat we hebben en dat wil de PvdA niet. Samen gaat over samen optrekken en samen de klus klaren,
college, raad, organisatie en de samenleving. De vraag die over blijft is hoe dan? Burgerparticipatie,
verbeteren bestuurscultuur, een sluitende begroting. We willen het allemaal, maar hoe? Wat de PvdA
betreft moet in het sociaal domein de transformatie nu echt worden ingezet, er moet geïnvesteerd
worden, niet in geld, maar in menskracht. De verwachting was dat er nu bij de kadernota geen
raadsvoorstellen zouden zitten die geld kosten. Er liggen geen keuzes voor, maar denk- en
zoekrichtingen. Welke keuzes stelt het college voor aan de raad? Het college wordt opgeroepen om bij de
meerjarenbegroting de raad keuzes te geven, in een sluitende begroting, zonder taakstelling.
Lokaal Belang
De fractievoorzitter stelt vast dat de komende 4 jaar fors bezuinigd moet worden, 40 miljoen in totaal. De
oorzaak is volgens de fractie de explosieve stijging van de kosten van de jeugdzorg en het achterblijven
van de Algemene Uitkering van de Rijksoverheid. Een groot aantal gemeenten heeft met tekorten te
maken, maar Zevenaar zit fors boven het landelijk gemiddelde. Dit is voor de fractie onaanvaardbaar. De
fractie stelt een 2-sporen beleid voor: Zevenaar moet op of onder het landelijke gemiddelde komen en de
Rijksoverheid dient over de brug te komen. De fractie vindt op grond van dat 2-sporen beleid de richting
van het college in de Kadernota de juiste en er worden 21 taakvelden vermeld waarop bezuinigd kan
worden of extra inkomsten gegenereerd kunnen worden, met name binnen het Sociaal Domein. Er moet
ook een signaal naar Den Haag afgegeven worden. Het tekort kan niet in één keer opgelost worden, maar
er is een meerjarig kader nodig. De voorliggende Kadernota bevat geen mooie toekomstige
bespiegelingen. De fractie heeft zorgen over de basis op orde en de harmoniseringsplannen waarvan er
2o niet op schema zijn (bijv. subsidiebeleid). De fractie stipt nog aan: inzameling huishoudelijk
restafval/aanbiedstation, betere datagedreven sturing en het streven naar een lager percentage externe
inhuur in de organisatie (van 25% naar 17%).
VVD:
De fractievoorzitter begint bij de meerjarenbegroting die vorig jaar is besproken, waarin vele mooie
onderwerpen zaten, die de fractie aanspraken. Hij haalt ook het coalitieakkoord aan, waarin vele
belovende passages stonden. Hij geeft aan echter niet eerder zoveel teleurstelling uit de samenleving
gehoord te hebben over de communicatie en de doortastendheid van de gemeente. Ook het verbeteren
van de bestuurscultuur blijft achter. Ook de voorliggende kadernota is teleurstellend, met structureel
miljoenentekorten, zonder voorstellen om te bezuinigen waardoor er zorgen zijn over de schuldenlast en
de inzet van reserves. Ondanks de inzet, is het college wat hem betreft onvoldoende in control. De
tekorten, met name op het Sociaal Domein, zijn enorm. Wederom mist de fractie het thema bouwen en
een visie van het college hierop in de vorm van een beleidsplan. Communicatie naar inwoners en de
ondersteuning in het uitvoeren van initiatieven uit de samenleving is onvoldoende. In het kader van
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mobiliteit en bereikbaarheid lijkt de planning ertoe te leiden dat Zevenaar straks op slot gaat. Is het
college wel voldoende kundig en weten ze van aanpakken? Hij geeft enkele voorzetten op mogelijke
bezuinigingen, maar de boodschap is, zet de tering naar de nering, ga aan het werk en kom met
voorstellen.
CDA
De fractievoorzitter begint de algemene beschouwingen met een positieve uiteenzetting over al het
moois dat Zevenaar en haar mooie dorpen en dorpskernen te bieden heeft en spreekt dankbaarheid
daarvoor uit. De tekorten binnen het sociaal domein moeten worden teruggebracht, er moet een reële
begroting komen met een risicoparagraaf die klopt. We moeten in control komen en grip krijgen op de
uitgaven. Zevenaar ontvangt vanuit de regering 1 miljoen extra dit jaar, maar de tekorten zijn groter dan
het landelijk gemiddelde en dat baart de fractie zorgen. De fractievoorzitter stelt dat zorg keihard nodig is
en geeft een praktijkvoorbeeld. Meer geld uitgeven aan het sociaal domein dan dat we van het Rijk
krijgen moet wel plaatsvinden in een integrale afweging ten opzichte van alle andere prioriteiten die er
liggen. De fractie wil dat er bij de begroting een integrale afweging gemaakt kan worden met eventueel
een verhoging van de OZB om de zorg op orde te houden. De fractie vraagt het college wanneer
inhoudelijke voorstellen tegemoet gezien kunnen worden. Verder wordt nog genoemd: de
kinderboerderij in relatie tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een heroverweging van de
afwijzing van het subsidie voor 75 jaar vrijheid, de basis op orde en een betere communicatie,
dienstbaarheid en servicegerichtheid van de organisatie met daarbij de complimenten voor de
servicebalie. De fractie geeft aan niet te willen beknibbelen op klein geld.
SP:
De fractievoorzitter geeft aan dat aandacht voor samenwerking nodig is. Enige signaal van samenwerking
komt tot nu toe van de burgemeester, nog niet van de rest van de coalitie. Zevenaar rent achteruit en de
schuld wordt gedeeltelijk neergelegd bij Den Haag. Daar moeten we vanaf. Mensen die zorg nodig
hebben lijken in de beeldvorming gestigmatiseerd te worden en het lijkt wel alsof zij de oorzaak worden
gemaakt van het tekort. De fractievoorzitter geeft aan dat een sluitende begroting nodig is, daarvoor
moet wat de SP betreft meer geld bij. Als het gaat om de zorg, hoort de fractievoorzitter berichten dat er
niet goed geïndiceerd zou worden. Hij vindt dat een arrogante houding, blijf als gemeente op de eigen
stoel zitten. De leefbaarheid van dorpen en wijken moet centraal blijven staan, in tegenstelling tot de
prestigeprojecten. We moeten scherper toezien op de besteding van publiek geld en stoppen met
organisaties subsidiëren die hoge directeur salarissen betalen, dat gaat terugkomen bij het
subsidiebeleid. Hij noemt de transformatie van de RSD zorgelijk, deze dreigt uit de pas te lopen. We
moeten de focus blijven houden op de menselijke maat. We moeten wat betreft de SP bouwen aan het
oplossen van de problemen en dat zit niet in het snijden in de zorg.
D66
De fractievoorzitter refereert aan de positieve begrotingsbehandeling van vorig jaar waarbij het sociaal
domein niet aan de orde is gekomen. Nu zijn daar forse tekorten, met name stijgende kosten voor
jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Het is een landelijk probleem die echter bij Zevenaar veel
groter is. Er worden eventuele gevolgen van de bezuinigingen genoemd: uitstellen van onderhoud,
verhoging van de OZB, bezuinigingen op cultuur, sluiting van bijv. bibliotheek, sportcomplexen of andere
voorzieningen, het goedkoper maken van het doelgroepenvervoer en langere wachtlijsten in de
jeugdzorg en WMO. De fractie pleit voor het door alle gemeenten afgeven van een signaal naar het
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kabinet om de gemeenten voldoende middelen te geven om inwoners te helpen. Er moet duidelijkheid
komen in de oorzaken van de tekorten en de hoeveelheid zorgaanbieders en er moet een gecoördineerde
samenwerking zijn tussen de zorgaanbieders onderling. Hij spreekt over de spanning die er is tussen de
zorgplicht voor kwetsbare mensen en de beschikbare middelen. De fractie is benieuwd naar de
uitkomsten van het BDO onderzoek naar het sociaal domein waarvan was toegezegd dat deze voor het
zomerreces zou komen. De gemeente moet zich extra inzetten voor de inwoners die het nodig hebben en
de fractie roept de aanwezige partijen op om gezamenlijk dit enorme probleem op te lossen.
Sociaal Zevenaar:
Voor een groot deel kan de fractievoorzitter instemmen met het betoog van de PvdA. Hij begint zijn
beschouwing met een beschrijving over de huisadvocaat van de gemeente en in het verlengde daarvan
het feit dat er veel gebruik wordt gemaakt van de beroeps- en bezwarencommissie. Dit gaat wat hem
betreft ten koste van de lokale democratie. Hij gaat in op de financiën van Hal12. Hij vindt dat de raadzaal
onnodig verbouwd moet worden, dit was te voorzien. Ook vindt hij het kwalijk dat de raad eerst een
uitspraak moest doen over incidentele bouwkosten, voordat er zicht was op de exploitatie. Dan kan het
college ook niet stellen dat Hal12 binnen vijf jaar budgetneutraal is. We moeten kunnen verwachten dat
goed en zorgvuldig wordt omgegaan met gemeenschapsgeld. Zevenaar is niet financieel in orde, hebben
we de kennis wel in huis, vraagt hij zicht af. Maak pas op de plaats, neem de tijd is zijn advies. Er moet
ruimte zijn voor talenten binnen de gemeente om zich in de Liemers te ontwikkelen, ook muzikaal talent.
Hij vraagt tot slot aandacht voor het grote droogteprobleem in de gemeente en het effect daarvan op de
inwoners van de gemeente.
GroenLinks
De fractievoorzitter pleit voor een groener en socialer Zevenaar. Voorbeelden zijn: VANG-doelstellingen
afvalbeleid, bijen- en vlindervriendelijk bermbeheer, de businesscase RSD en Zevenaar Fair Trade
gemeente. Uitdagingen zijn: het klimaatakkoord en de energietransitie, de omgevingswet, de
overheveling van het beschermd wonen en maatschappelijke opvang en het financieel uit de pas lopen
van de gemeenschappelijke regelingen. Hij spreekt zijn dank uit naar de organisatie. De fractie brengt
Rietje Dellepoort in herinnering. De tekorten op het sociale domein worden genoemd en het feit dat de
opgave op dit terrein vanuit het Rijk door de rijksoverheid onvoldoende wordt gecompenseerd. De fractie
is van oordeel dat de gemeente onvoldoende heeft geacteerd op de stijging van de zorgkosten, met
name in de Jeugdzorg. Gemeenten, VNG en provincies moeten gezamenlijk optrekken richting het Rijk.
De fractie noemt in het betoog de energietransitie en de warmtevisie en daarbij de ambitieuze pilot in
Angerlo en vraagt daarbij de toezegging dat de raad tijdig en volledig op de hoogte blijft van de
voortgang van dit project. Ook wordt de realisatie van planologische verantwoorde alternatieve
energiebronnen genoemd waarbij de gemeente eigen regie moet houden en de nieuwe omgevingswet
moet inzetten. Hij roept daarbij op inwoners tijdig invloed te geven op het ruimtelijk beleid. Gepleit wordt
voor daadkracht op het terrein van onderwijshuisvesting, subsidiebeleid, gemeentelijk vastgoed en de
verkopen op 7Poort. Hij roept de rest van de raad op zich te concentreren op hoofdlijnen en zaken die
echt belangrijk zijn.

7. Afscheid de heer P.J.M. (Paul) Freriks (Sociaal Zevenaar) als raadslid
De gemeenteraad neemt na een periode van 21 jaar afscheid van de heer Paul Freriks als raadslid van de
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gemeente Zevenaar. De heer Freriks wordt door de voorzitter onderscheiden als Lid in de Orde van
Oranje Nassau. Er vinden toespraken plaats door de voorzitter, de vice-voorzitter ( mevrouw NiebuurSluiter), de heer Freriks zelf en de heer Meijer, commissielid voor Sociaal Zevenaar.

8. Raadsvoorstel Kadernota 2020-2023 (deel 2 - reactie college op Algemene Beschouwingen en
behandeling voorstel)
De raad wordt voorgesteld:
1. in te stemmen met de inhoud en de voorstellen zoals deze zijn opgenomen in de Kadernota 2020- 2023;
2. de Kadernota 2020-2023 vast te stellen.
Er is door D66 een amendement ingediend om de besluitvorming van de Kadernota uit te stellen.
De volgende moties zijn ingediend:
- Motie Mantelzorgcompliment (PvdA, VVD, SP, D66, Sociaal Zevenaar, GroenLinks)
- Motie Informatie en voorlichtingsbijeenkomst Jeugd GGZ (SP, PvdA))
- Motie Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (PvdA, VVD)
- Motie Vrijwilligersprijs (PvdA, Sociaal Zevenaar, VVD)
- Motie Huisarts en jeugdzorghulp (Lokaal Belang, VVD)
- Motie actief ontsluiten Wob-dossiers (Lokaal Belang)
De voorzitter stelt voor om de stemmingen over alle onderwerpen en ook voor wat betreft de ingediende
moties en amendementen aan het eind van de vergadering te laten plaatsvinden. De gemeenteraad
stemt hiermee in.
6b. Reactie college
Het college beantwoordt de bij de Algemene Beschouwingen gestelde vragen. In het kader van de
Omgevingswet zullen verordeningen worden aangepast en deze zullen gebundeld worden. Het college is
bezig met de harmonisatie van het subsidiebeleid en verwacht eind juli hieromtrent de eerste reacties van
de verenigingen/instellingen. De gemeenteraad kan de bezuinigingsvoorstellen eind september
tegemoet zien.
6c. Eerste termijn raad en college (inclusief amendementen en moties)
Gemeenteraad
De fracties gaan bij de beraadslagingen in de eerste termijn in op het ingediende amendement en de
ingediende moties en de volgende aspecten:
- het wel of niet meegeven van zoekrichtingen door de fracties zelf
- eerder acteren door het college
- beperkte uitstroom
- een begroting met prioritering en een integrale afweging
- lastenverzwaring en de uitleg naar de inwoner daarbij
- goed rentmeesterschap
- het weerstandsvermogen omlaag
- het al dan niet voor kennisgeving aannemen van de Kadernota
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- meer inzicht door het BDO onderzoek
- de meicirculaire
- datagedreven sturing
- de vraag of er pas op de plaats gedaan moet worden voor wat betreft duurzaamheid (Zevenaar
aardgasvrij en energie neutraal); pilot aardgasvrij iets uitspreiden in de tijd/kaders zonneparken in relatie
tot omgevingsvisie
- basis op orde
- ambulant jongerenwerk
- het ontbreken van kaders/denkrichtingen in de Kadernota
- ook kijken naar bevolkingsopbouw
- openheid en transparantie van het openbaar bestuur
- het al dan niet bezuinigen op zorg
- omscholing voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
- de noodzaak van concrete plannen voor duurzame energieopwekking
- Vestersbos
- het al dan niet delen van zorgdossiers met huisartsen
- bezuinigen op processen in de zorg en niet op de zorg zelf
Het CDA laat weten over informatie/kennis van andere gemeenten te beschikken en zegt de overige
fracties toe die informatie aan hen te verstrekken.
College
Het college is positief over de moties inzake de ontsluiting van Wob-dossiers (niet met terugwerkende
kracht) en de Vrijwilligersprijs. Wat de Wob-dossiers betreft kan dit binnen het bestaand budget.
Wat het BDO-rapport betreft laat het college weten dat het hen beter leek om de acties en reacties op het
BDO-rapport integraal mee te nemen naar september. Daarbij geeft het college wel toe dat in een
raadsinformatiebrief de intentie was uitgesproken dat dit eerder zou komen. Het college laat weten dat
de zaken die direct uitgevoerd kunnen worden ook direct opgepakt worden en dat er ook een evaluatie
zal plaatsvinden die met de raad gedeeld zal worden met daarbij ook de wijze waarop verder gegaan
wordt. Wat mantelzorg betreft blijft het college bij het beleid zoals dat is ingezet (expertisecentrum). Wat
de motie inzake mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betreft meldt het college dat zij zich hier
grotendeels in kunnen vinden, alleen is punt 4 lastig. Het college kan eventueel wel de toezegging doen
de RSD op een zodanige wijze te instrueren dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid
worden naar betaald werk in met name de vrijetijdseconomie, maakindustrie en logistiek (staat in de
Economische Visie de Liemers). Het college steunt ook de motie Informatie en voorlichtingsbijeenkomst
Jeugd GGZ en gaat ermee akkoord om dit te organiseren.
6d.Tweede termijn raad en college:
Gemeenteraad
In de tweede termijn gaan de fracties in op het ingediende amendement en de ingediende moties en
geven daarbij aan waarom ze deze wel of niet steunen. D66 laat weten de motie Informatie en
voorlichtingsbijeenkomst Jeugd GGZ te willen steunen, maar zou wel graag daarbij toegezegd hebben
dat bij deze bijeenkomst iemand aanwezig is die volstrekt onafhankelijk is. De SP wil graag dat bij deze
bijeenkomst ook mensen die jeugdhulpverlening geven hierbij betrokken worden.
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College
Het college zegt toe bij de informatie- en voorlichtingsbijeenkomst Jeugd GGZ een onafhankelijk persoon
en ook mensen uit het veld/professionals te betrekken en hierbij de griffie te betrekken. Wat het
expertisecentrum mantelzorg betreft zal de raad regelmatig op de hoogte worden gehouden.
6e. Stemmingen
Deze hebben aan het eind van de vergadering plaatsgevonden en zijn als volgt:
1. Het amendement van D66 is verworpen. Voor hebben gestemd de fracties van D66, VVD, PvdA, SP en
GroenLinks (9), de fracties van CDA en Lokaal Belang hebben tegen gestemd (16).
2. De motie mantelzorgcompliment van PvdA, VVD, SP, D66, Sociaal Zevenaar en GroenLinks is
verworpen. Voor hebben gestemd de fracties van D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks (9), de fracties van
CDA en Lokaal Belang hebben tegen gestemd (16).
3. De motie Informatie- en voorlichtingsbijeenkomst Jeugd GGZ van de SP en de PvdA is met algemene
stemmen aangenomen.
4. De motie “mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt” van de PvdA en de VVD is verworpen. Voor
hebben gestemd de fracties van D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks (9), de fracties van CDA en Lokaal
Belang hebben tegen gestemd (16).
5. De motie vrijwilligersprijs van de PvdA, Sociaal Zevenaar en de VVD is met algemene stemmen
aangenomen.
6. De motie huisarts en jeugdzorghulp van Lokaal Belang en de VVD is met algemene stemmen
aangenomen.
7. De motie WOB-dossiers van Lokaal Belang is aangenomen. Voor hebben gestemd de fracties van
Lokaal Belang, CDA, VVD, SP, D66 en GroenLinks (22), de fractie van de PvdA heeft tegen gestemd (3).
Het raadsvoorstel is aangenomen. Voor hebben gestemd de fracties van Lokaal Belang en CDA (16), de
fracties van PvdA, D66, VVD, SP en GroenLinks hebben tegen gestemd (9).

9. Raadsvoorstel verzakking van en scheurvorming aan woningen in Zevenaar als gevolg van de
droogte in 2018
De raad wordt voorgesteld:
1. kennis te nemen van de ondernomen stappen ter uitvoering van de raadsmotie van 7 november 2018;
2. in te stemmen met de voorstellen ter ondersteuning van getroffen inwoners en daarvoor een budget
beschikbaar te stellen van 125.000 euro en dit te onttrekken aan de algemene reserve.
Gemeenteraad
De fracties gaan bij de beraadslagingen in op de volgende aspecten:
- het behouden van water in onze gemeente
- stresstesten overlast water en droogte en met partners hierover in overleg gaan
- ontkoppelen regenwater
- het verstrekken aan de raad van eventuele aanwezige onderzoeksrapporten van de afgelopen 30 jaar
- een gedeelte van het budget gebruiken voor kennis en expertise voor inwoners
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College
Het college laat weten dat de gevraagde onderzoeksrapporten bekend zijn en zegt toe deze aan de raad
te doen toekomen.
Besluit
De raad gaat met algemene stemmen akkoord met het voorstel.

10. Raadsvoorstel Economische visie de Liemers 2040 en opstellen Economische Agenda Zevenaar
De raad wordt voorgesteld:
1. De concept Economische visie de Liemers 2040 vast te stellen;
2. De benodigde middelen voor uitvoering van de bijbehorende uitvoeringsbegroting bij behandeling van
de Kadernota integraal af te wegen en toe te kennen.
Er is door de PvdA, GroenLinks, Sociaal Zevenaar, D66 en de VVD een amendement ingediend om de
concept Economische visie de Liemers 2040 vast te stellen met dien verstande dat de middelen
(€ 50.000,- per jaar) voor een externe programmamanager niet gehonoreerd worden en de overige
benodigde middelen voor uitvoering van de bijbehorende uitvoeringsbegroting bij behandeling van de
begroting 2020-2023 (dus niet bij de Kadernota zoals voorgesteld) integraal afgewogen en toegekend
worden.
Gemeenteraad
De fracties gaan bij de beraadslagingen in op de volgende aspecten:
- de kosten van de programmamanager en de vraag welke bijdrage deze gaat leveren en of dit ook kan uit
de bestaande bezetting in de organisatie
- het opstellen van een ruimtelijke ontwikkelagenda
- aandacht voor de maakindustrie
College
Het college laat weten dat het tarief van de programmamanager marktconform is en dat het moeilijk is
om iemand uit de organisatie hiervoor vrij te maken. De investering is noodzakelijk om kosten te
besparen. Bovendien staat Zevenaar aan de lat voor 33% van het totale bedrag en Zevenaar is een
cruciale partner in de samenwerking. Twee gemeentes hebben al ingestemd. Het college adviseert om
akkoord te gaan met het voorstel zoals het voorligt. Het college laat weten de maakindustrie mee te
nemen in de Zevenaarse economische visie.
De VVD stelt voor het amendement te wijzigen waarbij punt 2 (de middelen (€ 50.000,- per jaar) voor een
externe programmamanager niet te honoreren) eruit wordt gehaald.
Besluit (eind van de vergadering)
Het ter vergadering gewijzigde amendement van de VVD (punt 2 inzake de programmamanager is eruit
gehaald) wordt met algemene stemmen aangenomen. Het geamendeerde voorstel wordt met algemene
stemmen aangenomen.
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11. Raadsvoorstel Beleidskader Vrijetijdseconomie
De raad wordt voorgesteld:
1. het Beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar 2030 vast te stellen;
2. de benodigde middelen voor uitvoering van het Beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar 2030 bij
behandeling van de Kadernota integraal af te wegen en toe te kennen.
Er is door de PvdA, GroenLinks, Sociaal Zevenaar, D66 en de VVD een amendement ingediend om het
“Beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar 2030” vast te stellen met dien verstande dat de benodigde
middelen voor uitvoering hiervan bij de behandeling van de begroting 2020-2023 integraal afgewogen en
toegekend worden.
Gemeenteraad
De fracties gaan bij de beraadslagingen in op de volgende aspecten:
- (differentiatie) toeristenbelasting
- in overleg gaan met de klankbordgroep over de toeristenbelasting
College
Het College gaat in gesprek met de ondernemers over de toeristenbelasting. Echter, als alleen de
ondernemers moeten investeren en gemeente doet niets, is het lastig om te onderhandelen. Het college
adviseert de raad om het bedrag van € 100.000,00 dan ook vast te stellen en nodigt de VVD uit om van
gedachten te wisselen over de leges (differentiatie) van de toeristenbelasting. De VVD ziet de uitnodiging
graag tegemoet.
Besluit (eind van de vergadering)
Het amendement van de VVD wordt met algemene stemmen aangenomen. Het geamendeerde voorstel
wordt met algemene stemmen aangenomen.

12. Raadsvoorstel jaarrekening 2018 en begroting 2020 Samenwerking De Liemers
De raad wordt voorgesteld om:
1. in te stemmen met de jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de
Liemers;
2. in te stemmen met de conceptbegroting 2020-2023 van de Gemeenschappelijke Regeling
Samenwerking de Liemers;
3. het college op te dragen de zienswijze van de raad over de jaarrekening 2018 en de conceptbegroting
2020-2023 kenbaar te maken aan de SDL.
Gemeenteraad
De fracties gaan bij de beraadslagingen in op de volgende aspecten:
zaaknummer Z/19/334594
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- meegeven aan het bestuur van de SDL dat er zorgen leven en dat het rendement van de businesscase
wel gehaald moet worden.
College
College laat weten over dit onderwerp in overleg te willen treden met de SP (op verzoek van de SP) en zal
daarvoor een afspraak maken. Ook zal het college mondeling de zorgen die er zijn inbrengen bij het
bestuur en daarbij aanstippen dat het rendement van de businesscase wel gehaald moet worden.
Besluit (eind van de vergadering)
Het raadsvoorstel wordt aangenomen. Voor hebben gestemd de fracties van Lokaal Belang, CDA, PvdA,
D66, VVD en GroenLinks (23); de fractie van de SP heeft tegen gestemd (2).

13. Raadsvoorstel jaarstukken 2018, gewijzigde conceptbegroting 2019 en conceptbegroting 2020
Presikhaaf Bedrijven (hamerstuk)
De raad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de jaarrekening 2018 van Presikhaaf Bedrijven;
2. In te stemmen met de gewijzigde conceptbegroting 2019 van Presikhaaf Bedrijven;
3. In te stemmen met de conceptbegroting 2020 van Presikhaaf Bedrijven;
4. Het college op te dragen het gevoelen van de raad over de jaarrekening 2018, de gewijzigde
conceptbegroting 2019 en de conceptbegroting 2020 kenbaar te maken aan Presikhaaf Bedrijven.
Het raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

14. Raadsvoorstel Alternatieve locatie voor de vestiging van een metaalhandel op BusinessPark
7Poort (hamerstuk)
De raad wordt voorgesteld om:
1. kennis te nemen van de alternatieve locatie voor de vestiging van een metaalhandel op BusinessPark
7Poort;
2. in te stemmen met de realisatie van de infrastructuur, benodigd voor de ontsluiting van deze
alternatieve locatie en daarvoor een budget beschikbaar te stellen van 240.000 euro en dit ten laste te
brengen van de grondexploitatie Zevenaar Oost.
Het raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

15. Raadsvoorstel jaarrekening 2018 en begroting 2020 Reinigingsdienst De Liemers (hamerstuk)
De raad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van
Reinigingsdienst De Liemers om de kostenstijging in de begroting 2020 geen effect te laten hebben op de
ophaalfrequentie van het restafval.
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Het raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

16. Raadsvoorstel Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente Zevenaar
(hamerstuk)
De raad wordt voorgesteld om:
1. de Verordening Toekomstbestendig wonen Gelderland, Gemeente Zevenaar vast te stellen;
2. gelijktijdig met het vaststellen van de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente
Zevenaar, de Verordening Duurzaamheidslening 2019 in te trekken en het bijbehorende revolverend
fonds (totaal 1.020.000 euro) over te hevelen naar de Verordening Toekomstbestendig Wonen
Gelderland, gemeente Zevenaar;
3. het revolverend fonds met een bedrag van 500.000 euro te verhogen tot een totaalbedrag van
1.520.000 euro voor de uitvoering van de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente
Zevenaar.
Het raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

17. Raadsvoorstel (concept) jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 Streekarchivariaat De
Liemers en Doesburg (hamerstuk)
De raad wordt voorgesteld:
1. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om bij het SALD een zienswijze in te dienen op de
(concept) jaarrekening 2018;
2. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om bij het SALD een zienswijze in te dienen;
3. de intentie uit te spreken deel te nemen aan het project E-depot;
4. de benodigde structurele extra middelen als bedoel in de Ontwerpbegroting SALD voor 2020 bij de
behandeling van de Kadernota integraal af te wegen;
5. het besluit voor zover van toepassing schriftelijk aan het dagelijks bestuur van het SALD mede te delen.
Het raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

18. Raadsvoorstel Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2018 (hamerstuk)
De raad wordt voorgesteld de uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2018 vast te stellen.
Het raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

19. Moties vreemd aan de orde van de dag
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De volgende moties zijn ingediend:
1. Motie Verkeerssituatie Zwanenwaay / De Nereestraat (SP)
2. Motie beeldenroute Zevenaar (PvdA, D66, GroenLinks, CDA, Sociaal Zevenaar, VVD, SP)
3. Motie windturbines bij de AVR op Innofase te Duiven (Lokaal Belang)
4. Motie 75 jaar Vrijheid (VVD, PvdA)
Ad 1.
De SP licht de motie toe. Het college laat weten al een gesprek met de Provincie te hebben gehad en zal
de suggesties van de motie met nadruk onder de aandacht van de Provincie brengen. De raad en de
inwoners zullen door het college op de hoogte worden gehouden. De SP laat weten met deze toezegging
de motie in te trekken.
Ad 2.
De PvdA licht de motie toe. De vraag wordt gesteld of het een verzoek aan het college is of een opdracht
en of er een inspannings- of resultaatverplichting wordt gevraagd en of er kosten mee zijn gemoeid. De
PvdA stelt dat het geen ad hoc initiatief is. Er wordt geen geld gevraagd aan het college, maar het college
wordt gevraagd om het burgerinitiatief te ondersteunen door in gesprek te gaan en mee te denken. Er
zullen geen verwachtingen gewekt worden. Het college kan in die zin de motie steunen.
De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.
Ad 3.
Het college laat weten dat de motie ondersteunend is aan de toezegging die reeds in de commissie is
gedaan. Het komt terug in de commissie en de voortgang komt eventueel in een raadsinformatiebrief aan
de orde. In de zienswijze van het college zal punt 1 van de motie verwerkt worden in punt 2: het
Waterschap en de gemeente Duiven zullen worden verzocht het GGD-onderzoek uit te breiden.
De fractie van Lokaal Belang laat weten de motie in te trekken.
Ad 4.
De VVD licht de motie toe. GroenLinks, D66 en de SP laten weten de motie te steunen.
Het college licht de co-financiering van het Doeduiten-project toe (regionaal). Het gaat om een
provinciale en een Euregio-subsidie (in gezamenlijkheid met Duitse partners). De lat hiervoor ligt hoog
wat vernieuwende projecten betreft en het college hoopt dat er een vorm uit gaat komen dat er extra
cachet kan worden gegeven aan de viering. De stappen hiervoor zijn inmiddels al gezet. Aan
initiatiefnemers is duidelijk gemaakt hoe het zit en het college gaat met de Stichting aan de slag.
De VVD en de PvdA laten weten de motie aan te houden.

20. Sluiting
Naar aanleiding van een vraag van de VVD laat de voorzitter weten dat de raad zo goed mogelijk
geïnformeerd zal worden over de portefeuilleverdeling van het college.
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 23.50 uur.
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