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Introductie
Weet u wat een raadslid doet? En waar de gemeenteraad besluiten 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.

Zo werkt de raad
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! In deze rubriek
vindt u elke maand informatie over de werkwijze van de gemeenteraad. Dit keer: Voorbereidende vergadering (voorheen:
Informatieavond)
Tijdens een voorbereidende vergadering wordt gesproken over
onderwerpen waar de gemeenteraad later die maand een
besluit over moet nemen in de
raadsvergadering. Deze vergadering is bedoeld voor het uitwisselen van informatie en
debat. Er wordt ook bepaald of
een onderwerp als ‘bespreekstuk’ of ‘hamerstuk’ op de
agenda van de raadsvergadering
wordt geagendeerd. Over een
hamerstuk wordt tijdens de

raadsvergadering meestal niet
meer gesproken, omdat de politieke partijen het eens zijn over
dit onderwerp.
Tijdens de voorbereidende vergadering zijn inwoners en organisaties van harte uitgenodigd
om in te spreken over de onderwerpen die op de agenda staan.
De voorbereidende vergadering
vindt 1 keer in de maand plaats
op dinsdagavond vanaf 19.30 in
twee parallelle deelsessies.

Van de partij

Nieuwsbericht

Samen voor een beter Klimaat

De rekenkamercommissie

Deze maand praat de raad over de Klimaataanpak in onze
gemeente. Wat willen we de komende jaren bereiken? En hoe
willen we dat doen?

Weet u wat de rekenkamercommissie doet? En waarom u als
inwoner mee kunt kijken als het bestuur een spiegel voor wordt
gehouden?

Het doel is om in 2040 energieneutraal te zijn. Waardoor de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen wordt verminderd en
de gemiddelde temperatuurstijging niet boven de 2 graden
komt. Dit zijn de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs in
2015, die ook door Nederland zijn ondertekend. D66 zet zich
actief in om de afspraken voor deze raadsperiode waar gaan
maken. Dat Rheden haar steentje bijdraagt aan wat Nederland
moet doen!

De rekenkamercommissie bestaat uit een externe voorzitter, een
extern lid en drie raadsleden. Deze commissie doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en transparantie van het gemeentebestuur. Daarbij
geeft deze commissie aanbevelingen tot verbetering. Dat doet
zij voor de gemeenteraad en de inwoners. Het voornaamste doel
van de onderzoeken is een aanzet geven tot het verbetering van
de kwaliteit van de gemeentelijke bedrijfs- en beleidsvoering. De
gemeenteraad gebruikt deze informatie van de rekenkamercommissie voor het uitvoeren van zijn controlerende taak.

Het is jammer om te zien dat tussen de landelijke regeringspartijen gedoe is over de klimaatdoelen. Dat door dit ‘gedoe’ de klimaataanpak ondergesneeuwd dreigt te worden! Het is goed dat
de duurzaamheidsorganisatie Urgenda kritisch is op de Staat en
zelfs een rechtszaak heeft aangespannen en gewonnen.
Laten wij hier in Rheden ervoor zorgen dat we geen ‘gedoe’ veroorzaken. Dat we samen aan een beter klimaat werken. Dat onze
aanpak voor alle inwoners bereikbaar en haalbaar is.
D66 roept op om met z’n allen de schouders er onder te zetten. De opgave en de
urgentie wordt alleen maar groter
zolang we niets doen!

Duurzaam
Iedereen vindt het een belangrijke onderwerp. Vragen zijn “HOE?”
en “WAT KOST HET”.
In het coalitieakkoord voor 2018-2022 is afgesproken stappen te
zetten in verduurzaming. De VVD is van mening dat duurzaamheid
leidend kan (en misschien moet) zijn voor al het handelen en keuzes van de gemeente.
Maar hoe? Deze omschakeling naar gasloos en minder CO2 kan
haast niet zonder pijn in de portemonnee. De VVD is van mening
dat het wel voor iedereen betaalbaar moet zijn.
Kleine zaken helpen in het besparen van energie. Zo is de parkeerplaats van het gemeentehuis
’s nachts nog verlicht en geen auto te bekennen. Net als thuis. Als
je niet in de kamer bent: licht uit! Onnodig licht uit en isoleren.
Met isoleren is nog veel winst te halen. Zonnepanelen op je dak
helpt ook! De VVD vindt dat de eerste en beste winst isoleren is op
weg naar gasloos, wat je niet gebuikt is winst.
Daarnaast zet de VVD in op innovatie en handige maatregelen.
Nieuwbouw met het dak meteen op de zon gericht bijvoorbeeld.
Wil je zonnepanelen op dak, moet dat in
principe kunnen. Ook al is dat soms minder mooi.
De VVD denkt dat het kan, duurzamer
met lage kosten.

Erik Roumen
Fractievoorzitter D66
d66.e.roumen@rheden.nl

De Rhedense klimaataanpak:
Energie die niet weglekt, hoeft ook niet
opgewekt!
Binnenkort stellen we in de gemeenteraad het nieuwe beleidskader vast voor de klimaataanpak in Rheden. Hiermee geven we
richting aan de energie- en klimaatmaatregelen die we de
komende jaren gaan nemen. Een belangrijk onderwerp, daar
zijn we het met alle partijen het over eens. De keuzes zijn echter
lastig en zoals zo vaak, zijn er meerdere wegen die naar Rome
leiden.
Voor de CDA-fractie staat centraal dat we niets kunnen bereiken
zonder u, inwoners en bedrijven van onze gemeente. Onze klimaataanpak staat of valt dan ook met bewustwording en draagvlak. Dat is precies de reden dat wij een groot voorstander zijn
van realistische, haalbare en betaalbare maatregelen en projecten. Wanneer we iedereen mee krijgen, kunnen we veel bereiken! Wist u dat er in onze gemeente relatief veel woningen zijn
met een lager dan gemiddeld energie-label? Wat ons betreft
moeten we dan ook daar beginnen en zetten we vol in op het
isoleren van woningen. Met vloer-, dak- en wand-isolatie is nog
een enorme winst te behalen. Want: isoleren scheelt bakken
energie (en dus geld). Of anders gezegd:
energie die niet weglekt, hoeft ook niet
opgewekt!

Rob Koekkoek
Fractielid VVD
vvd.r.koekkoek@rheden.nl
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Meer informatie over de rekenkamercommissie vindt u op
www.rheden.nl/gemeenteraad/rekenkamercommissie
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Voor de inwoners wil de rekenkamercommissie zichtbaar maken
hoe publiek geld wordt besteed en wat er terecht komt van de
beleidsvoornemens van de gemeente. Daarbij stelt de rekenkamercommissie het maatschappelijk resultaat van het gevoerde
bestuur en beleid voorop. Het gaat hierbij niet alleen om de
vraag of het bestuur doet wat het belooft. Maar vooral ook of het
uitgevoerde beleid wel tot de beoogde resultaten leidt. In die zin
houdt de rekenkamercommissie het bestuur een spiegel voor
waarmee de raad zijn voordeel kan doen. En de inwoner moet in
deze spiegel mee kunnen kijken.

Monique Reinders
Fractielid CDA
cda.m.reinders@rheden.nl

Agenda februari 2019 – maart 2019
26 februari

Raadsvergadering

12 maart

Voorbereidende vergadering

19 maart

Oriënterende vergadering

26 maart

Raadsvergadering

De volledige agenda en stukken zijn te vinden op www.rheden.nl/gemeenteraad. Alle vergaderingen van de
gemeenteraad zijn openbaar toegankelijk. De raadsvergadering en voorbereidende vergadering zijn daarnaast
live online te volgen of terug te kijken via www.rheden.nl/gemeenteraad

Zo zie ik dat!

Column

Klimaat hoort op ieders agenda
Er moet veel gebeuren om te zorgen dat de temperatuur op
aarde niet te veel toeneemt, het streven is maximaal 1,5 °C.
De gemeente Rheden stelt binnenkort haar Klimaatbeleid vast.
Daarin zijn ambitieuze doelen opgenomen wat betreft het isoleren van gebouwen en het zoveel mogelijk overgaan op energiebronnen die niet afhankelijk zijn van de verbranding van gas,
kolen of olie (bijv. zonnepanelen, windmolens, warmtepompen).
Dit wordt de energietransitie genoemd.
Het wordt een flinke klus om die in de hele gemeente uit te voeren, en iedereen te motiveren om mee te doen. Deelname moet
ook mogelijk zijn voor mensen met een kleine portemonnee.
GroenLinks wil dat de energietransitie bijdraagt aan een sociale
transitie. Het uitvoeren van klimaatmaatregelen biedt veel kansen voor nieuwe lokale werkgelegenheid. Wij vragen de
gemeente daarom een koppeling te maken met het sociale
beleid en mensen met een uitkering via scholing een kans op
werk te bieden. Verder willen we dat ingezet wordt op projecten
voor collectieve energieopwekking. Zo komt het energiesysteem
van morgen zoveel mogelijk in handen van de inwoners zelf. Zo
profiteert de gemeenschap!
Iedere Rhedenaar kan nog meer doen aan het klimaatprobleem:
minder energie gebruiken (de thermostaat een graadje lager),
de auto vaker laten staan en de fiets of
het OV pakken.
Aan de slag, de tijd dringt!
Anne Jansen
Fractielid GroenLinks
gl.a.jansen@rheden.nl

