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Op de agenda staat nu de 
bespreking van de Kadernota. 
Deze nota geeft een actueel 
beeld van de gemeentelijke 
financiën, zowel als het gaat om 
beleidsmatige- als financiële 
ontwikkelingen. De gemeente-
raad wordt tijdens deze 

vergadering in de gelegenheid 
gesteld om kaders te stellen 
voor de uitwerking van de 
begroting van de gemeente. 
Het college van burgemeester 
en wethouders kan de gegeven 
input dus gebruiken om de 
begroting op te stellen. 

Na de verkiezingen…

Het is alweer bijna twee maanden geleden dat er gemeente-
raadsverkiezingen waren. Voor mijn partij viel er wat te vieren! 
De VVD is namelijk met afstand de grootste geworden! Daar zijn 
we ontzettend blij mee. Nadat de verkiezingsuitslag bekend is, 
gaan inwoners weer over tot de orde van de dag. Maar niet de 
mensen in de lokale politiek. Dan begint het echte werk eigenlijk 
pas. Verkiezingsuitslag duiden, een nieuwe fractie en als groot-
ste partij de lead bij de coalitie-onderhandelingen. Als nieuwe 
fractievoorzitter mocht ik aan de onderhandelingstafel aanslui-
ten. Een intensief traject maar een nieuwe en interessante erva-
ring waar ik veel van geleerd heb. 

En het resultaat mag er zijn! De komende periode werken we aan 
meer woningen voor senioren, activeren we zoveel mogelijk bij-
standsgerechtigden, begeleiden ze naar betaald werk en hou-
den we de lokale belastingen zo laag mogelijk. We investeren in 
een gasloos zwembad en onderzoeken hoe we de Posbank veilig 
en toegankelijk kunnen houden voor de bezoekers met inacht-
neming van de natuurwaarden. Een greep uit het coalitieak-
koord waar de VVD blij mee is en waar onze fractie de komende 
vier jaar met veel enthousiasme en plezier voor onze inwoners 
aan gaat werken. Rheden geeft energie… ook aan de fractie van 
de VVD!

Yola Hopmans
Fractievoorzitter VVD

VVD.y.hopmans@rheden.nl

Van de partij

Nieuwe energie voor Rheden

Aan het begin van de nieuwe coalitieperiode hebben wij een 
prachtig akkoord gesloten ‘Rheden geeft Energie’. Grote nadruk 
ligt op duurzaamheid. Om duurzaamheid geen hol begrip te 
laten zijn, maar er echt iets mee te kunnen doen, wil D66 Rheden 
kansen, voorbeelden en zorgen met u delen. Wat ons betreft is 
het twee voor twaalf. 
Het is belangrijk dat Nederland de klimaatdoelstellingen van 
Parijs haalt om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan 
en om zuinig met onze grondstoffen om te gaan. 

Kansen voor Rheden zijn:
- Verminderen van de behoefte aan energie
-  Opwekken van nieuwe energie en aanboren van nieuwe 

energiebronnen. 

Voorbeelden hiervan zijn het nieuw te bouwen zwembad in Velp 
en de gebouwen van de gemeente. In Velp komt een duurzaam 
zwembad. Goed geïsoleerd en zonder gebruik van aardgas. De 
gemeente start daarnaast met het verduurzamen van gebou-
wen. Dat is mooi.

Zorgen hebben wij ook. Omdat het een opgave is voor iedereen. 
Wij hopen dat, als u ideeën heeft, u deze met ons wilt delen. Wij 
willen de klimaatopgave met inwoners, ondernemers en instel-
lingen gaan doen. Samen, voor iedereen, door iedereen. Zonder 
een tweedeling te veroorzaken, zodat 
iedereen ook mee kan doen.

Krista den Hertog-Heins
Fractielid D66

D66.k.denhertog@rheden.nl

Van de partij

Oranje in Ellecom

Dat het dorp Ellecom een actieve Oranjevereniging en een rijke 
Oranje-traditie heeft, is bekend. Het feit dat Ellecom nu ook 
oranje weilanden heeft, heeft daar echter niks mee te maken. De 
SP heeft geconstateerd dat het terrein aan de Eikenstraat (loca-
tie megastal) tot aan het viaduct oranje kleurde na gebruik van 
bestrijdingsmiddelen, mogelijk het chemische middel Roundup/
glyfosaat. Er is de laatste tijd veel discussie over deze onkruid-
verdelger van multinational Monsanto vanwege mogelijke gevol-
gen voor de gezondheid en voor de duurzaamheid van de 
landbouw. 

De SP heeft daarom tijdens de raadsvergadering van april vra-
gen gesteld over het mogelijke gebruik van dit omstreden 
bestrijdingsmiddel op een locatie waar sprake is van kwetsbare 
natuur, namelijk de bronbossen en de daaruit voortkomende 
beken. Wethouder Olland maakte zich er in haar laatste dagen 
als wethouder wat al te makkelijk van af door te stellen dat ze 
niet weet welk middel gebruikt is, dat het gebruik van Roundup 
niet verboden is en dat het college daar verder niet over gaat. 
Weinig inhoudelijk en geen visie, vonden wij. Inmiddels heeft de 
SP daarom samen met GroenLinks om opheldering gevraagd bij 
Middachten als eigenaar van de grond. 

Jorine Dirks
Fractievoorzitter SP
sp.j.dirks@rheden.nl 

Zo zie ik dat! Column

Formatie geslaagd

Inwoners praten mee
9 mei is het coalitieakkoord “Rheden geeft energie” 
getekend. U bent uitgenodigd uw ideeën te geven en u 
hebt gereageerd. Waar mogelijk hebben we daar nu al 
iets mee gedaan. We zijn ons ervan bewust dat de tijd 
voor een echte uitwisseling te kort was. De komende 
jaren willen we met u in gesprek blijven en dat is ook 
waar velen van u om vroegen. De raad weet het niet 
alleen, de gemeente kan het ook niet alleen. We doen 
het graag samen met en voor u.

De raad geeft raad
We hebben ook de niet-formerende partijen uitgenodigd 
mee te denken. SP en GroenLinks hebben dat gedaan. Ze 
hebben ons aan het denken gezet. Betekent dit dat we 
het eens zijn en dat we de komende vier jaar de plannen 
uit kunnen rollen? Zeker niet! De collega’s kennende, zul-
len ze met ons in debat gaan, onze plannen bij proberen 
te schaven en zelf met initiatieven komen. We staan er 
voor open.

De ChristenUnie schrijft mee 
Het college wordt gevormd door VVD, CDA, PvdA en D66. 
De ChristenUnie is coalitiepartij 
zonder “eigen” wethouder. We zijn 
blij dat we weer mee mochten pra-
ten en schrijven. En nu aan de slag!

Hendri Witteveen 
Fractievoorzitter ChristenUnie

cu.h.witteveen@rheden.nl

Enigszins verrast was ik toen ik per brief een uitnodiging kreeg 
om kennis te maken met de Gemeenteraad. Anderhalf uur voor 
aanvang van de gemeenteraadsvergadering werden we ontvan-
gen door een aantal raadsleden van de PvdA en VVD. Na een wel-
komstwoord van burgemeester Carol van Eert kregen we uitleg 
over het werk van de raadsleden en de gang van zaken tijdens 
een raadsvergadering. De burgemeester treedt op als technisch 
voorzitter, als het om zijn eigen portefeuille gaat neemt iemand 
anders die rol over. 

De bespreekstukken worden in 2 termijnen behandeld waarbij 
de politieke partijen op volgorde van grootte hun mening en vra-
gen kunnen geven waarna de verantwoordelijk wethouder de 
beantwoording doet. In de tweede ronde is de volgorde van de 
kleinste naar de grootste partij. 

Ik vond het interessant om het politieke spel tussen partijen en 
verantwoordelijk wethouders te zien. Ook was ik mij niet bewust 
van de inspraak mogelijkheden die je als bewoner van de 
gemeente zelf hebt. De vergaderingen zijn openbaar en het is 
zeker aan te raden een keer plaats te nemen op de publiek tri-
bune. Kortom een goed initiatief van de gemeente om de poli-
tiek en het functioneren van de gemeente dichter bij de 
bewoners te brengen.

Jacob Kremer

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en wordt 
iedere vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van de 
gemeente. De raad vertegenwoordigt daarmee u! Daarnaast stelt 
de gemeenteraad de grote lijnen vast voor het beleid (bijvoorbeeld 
voor het klimaat) en controleert of dit beleid goed wordt uitge-
voerd. In deze rubriek vindt u elke maand informatie over de werk-
wijze van de gemeenteraad. Dit keer: Kadernota

Weet u wat een raadslid doet? En waar de gemeenteraad beslui-
ten over neemt? Als inwoner van de gemeente Rheden heeft u 
vrijwel dagelijks direct of indirect te maken met het werk van de 
gemeenteraad zonder dat u zich dat misschien direct realiseert. 
Daarnaast kunt u als inwoner op verschillende manier invloed 
uitoefenen op de gemeentepolitiek. De gemeenteraad van 
Rheden vindt het belangrijk inwoners over deze mogelijkheden 
te informeren, daar is deze pagina ‘van de gemeenteraad’ een 
voorbeeld van. Deze pagina verschijnt maandelijks in de 
RegioBode, altijd een week voorafgaand aan de 
raadsvergadering. 

Introductie

29 mei  Raadsvergadering

5 juni Informatieavond (kadernota)

14 juni Raadsvergadering (kadernota)

19 juni Informatieavond

28 juni Raadsvergadering

Word gast van de raad!

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent 
dus altijd van harte welkom! Maar het is ook mogelijk om als 
‘Gast van de raad’ de vergadering te bezoeken.

Het programma
Tijdens het ‘gast van de raad’ programma krijgt u een kijkje 
achter de schermen van de raad. U wordt om 18.00 uur ontvan-
gen door de burgemeester en een aantal raadsleden. Na een 
kop koffie met iets lekkers geven zij een toelichting op het werk 
van de gemeenteraad en het verloop van een raadsvergadering. 
Vanaf de publieke tribune volgt u vervolgens (een deel van) de 
vergadering. Na afloop horen raadsleden graag wat u als bezoe-
ker van de vergadering is opgevallen.

Hoe meld ik me aan?
Aanmelden kan via de website (www.rheden.nl/gemeenteraad) 
of door een email te sturen naar griffie@rheden.nl of
 telefonisch via (026) 49 76 351. De eerst volgende bijeen-
komsten vinden plaats op 29 mei en 28 juni. 


