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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! Daarnaast stelt
de gemeenteraad de grote lijnen vast voor het beleid (bijvoorbeeld
voor het klimaat) en controleert of dit beleid goed wordt uitgevoerd. In deze rubriek vindt u elke maand informatie over de werkwijze van de gemeenteraad. Dit keer: motie
Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen.
In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd
aan het college van
Burgemeester en Wethouders
(het dagelijks bestuur van de
gemeente). De indiener van de
motie kan zijn motie mondeling
toelichten, daarna komen de
andere fracties en het college
aan het woord. Ze geven dan aan

wat ze van de motie vinden. Na
het debat over het onderwerp,
wordt er over de motie gestemd.
Als een meerderheid van de raad
de motie aanneemt, wordt de
motie in de regel uitgevoerd
door het college. Het aannemen
van een motie is dus een middel
van de gemeenteraad om
invloed uit te oefenen op het
beleid.

Van de partij

Nieuwsbericht

Mensen centraal
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In december heeft de Rhedense raad met overgrote meerderheid een motie omarmd om het kinderpardon te verruimen. De
SP is voor een soepeler, menselijker beleid zonder pijnlijke uitzettingen van kinderen, die na jaren in Nederland hun thuis hebben. De SP is voor snellere procedures, zodat nieuwe gevallen
voorkomen worden. Dit voorstel stelt mensen, in dit geval kinderen, centraal en niet de regels. Een voorstel waar de meerderheid trots op kan zijn, vooral de fractieleden van ChristenUnie en
CDA, die hun hart volgden in plaats van de landelijke partijlijn.
Wij kunnen in Rheden niet de hele wereld veranderen, maar we
kunnen wel een steentje bijdragen om het menselijker en dus
socialer te maken.

U kunt als inwoner(s) of wijk of organisatie de gemeenteraad om
aandacht vragen voor een idee, probleem of wens.

In de raad maakt de SP fractie zich sterk voor goede zorg en
betaalbare woningen. We worden hier regelmatig gehinderd
door beperkte budgetten en regels van hogerhand. Budgetten
op de zorg zijn flink gekort, door Den Haag.

Daarnaast kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Inspreken
kan over onderwerpen die op de agenda staan van een voorbereidende of oriënterende vergadering. Tijdens de raadsvergadering is het niet mogelijk om in te spreken.

Woningbouwcorporaties worden gedwongen als marktpartij te
opereren, dankzij Brussel. Gelukkig hebben we dit jaar weer de
kans om een signaal af te geven: op woensdag 20 maart zijn de
Provinciale Statenverkiezingen, en daarmee wordt er ook een
nieuwe Eerste Kamer gekozen. En op
donderdag 23 mei zijn er Europese
verkiezingen.

Over een onderwerp dat niet op de agenda van een vergadering
staat kunt u inspreken tijdens het raadsspreekuur tijdens de orienterende vergadering. Het gaat dan om zaken die van belang
zijn voor meerdere inwoner(s), een wijk of doelgroep.
Aanmelding hiervoor kan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van
de vergadering via griffie@rheden.nl.

Op 18 december heeft de raad de motie kinderpardon aangenomen, op initiatief van de PvdA. De ChristenUnie was één van de
mede-indieners met naast PvdA, SP, D66 en GL. Naast de indieners hebben drie van de vier CDA raadsleden voor gestemd. In de
motie dringen we erop aan dat de staatssecretaris het kinderpardon ruimhartiger toepast. Ook vragen we hem om te werken aan
een kortere asielprocedure.
Waarom doen wij als gemeente hierover een uitspraak, is dit geen
landelijke verantwoordelijkheid? Kinderen leven in de plaatselijke
gemeenschap, worden hier opgenomen, hechten aan inwoners en
andersom. Maar het zijn ook onze inwoners die zich zorgen maken
over hun eigen positie. Juist ook lokaal zijn we ons er van bewust
dat we niet onbeperkt vluchtelingen kunnen opvangen. Daarom
willen wij de regering duidelijk maken dat wij hier een afweging
hebben gemaakt met deze uitkomst. Het is goed dat kabinet en
parlement weten wat er in de gemeenten leeft.
Ook landelijk heeft de ChristenUnie zich ingezet voor een ruimhartiger kinderpardon. In het Haagse coalitieakkoord zijn hierover
afspraken gemaakt waar we niet blij mee waren, maar we hebben
ons er wel aan verbonden. Dat laat onverlet dat we problemen die zich voordoen
zullen aankaarten.

Jeroen Kuijpers
Fractielid SP
sp.j.kuijpers@rheden.nl

Voor de raadsvergadering van december vorig jaar stond het
beleidskader klimaataanpak Rheden 2019-2020 op de agenda.
GroenLinks keek al een tijd uit naar dit beleidsstuk. Het is de
eerste test of het college en de coalitie de gestelde ambitie waar
gaat maken. Na een debat tijdens de informatieavond gaf de
wethouder aan de raad intensief te betrekken bij de uitwerking
van het beleid. Wij hebben vooraf een aantal zorgen geuit over
de snelheid van uitvoering en GroenLinks was klaar voor het
debat.
Helaas kwam het niet tot een debat. Aan het begin van de vergadering heeft de raad het stuk van de agenda gehaald en de
bespreking uitgesteld tot februari. De gegeven reden was dat in
februari de uitvoeringsnota klaar was. GroenLinks had de kaders
graag nu al besproken. We willen juist eerst kaders zien omdat
wij dan al mee kunnen sturen op het beleid in plaats van achteraf op acties bij te sturen. Voor ons waren de beleidskaders klimaataanpak en de toezegging van de wethouder, dat wij bij de
uitvoeringsnota betrokken werden, voldoende om het debat in
december te voeren en te sturen op het voorgenomen beleid.
GroenLinks hoopt dat het college de ambitie hoog houdt en wij
binnenkort toch een goed en noodzakelijk klimaatbeleid kunnen
vaststellen.

Hendri Witteveen
Fractievoorzitter ChristenUnie
cu.h.witteveen@rheden.nl

Hoofdstraat 3, De Steeg
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg
T: (026) 49 76 241
e-mail: griffie@rheden.nl /
raadsleden@rheden.nl
website: www.rheden.nl/
gemeenteraad
twitter: @RaadRheden

Voor verdere informatie zie website: https://www.rheden.nl/
gemeenteraad/Gemeente_raad/Invloed_en_inspraak

Uitstel klimaatbeleid

Motie kinderpardon aangenomen

Dit is een uitgave van de
gemeente Rheden

Rechtstreeks contact leggen met de raadsleden en raadsvolgers
kan door hen te bellen of te mailen. Telefoonnummers en mailadressen vindt u op www.rheden.nl/gemeenteraad. Mailen naar
alle raadsleden kan aan de groepsmail raadsleden@rheden.nl.
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Contact leggen met de raad kan op verschillende manieren.
U kunt bijvoorbeeld een brief sturen aan de raad. Dit kan per
mail naar griffie@rheden.nl of per post naar de gemeente
Rheden t.a.v. de gemeenteraad.

Peter van den Hazel
Fractielid GroenLinks
gl.p.vandenhazel@rheden.nl

Agenda januari 2019 – februari 2019
29 januari

Raadsvergadering

5 februari

Oriënterende vergadering

12 februari

Voorbereidende vergadering

26 februari

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

Vragen of inspreken?
griffie@rheden.nl

Zo zie ik dat!

Column

De klimaataanpak kan niet zonder
voedseltransitie
Rheden heeft de energietransitie hoog op de agenda staan. En
dat is maar goed ook! Grote stappen mogen we niet meer uitstellen. De rhedense klimaataanpak belooft veel goeds, maar er
is, vanuit ons allemaal, nog zó veel meer nodig.
De grote invloed van onze voedselconsumptie op het klimaat is
allang bekend. Toch staat het nog te weinig op de politieke en
vooral onze persoonlijke agenda.
Het voedingscentrum informeert u bijvoorbeeld dat voedsel verantwoordelijk is voor 20 tot 35 procent van de uitstoot van alle
broeikasgassen. Meer dan de helft daarvan komt van de consumptie van vlees en zuivel. Ook informeert het voedingscentrum u dat we juist hier gemiddeld veel meer van consumeren
dan goed voor ons is.
We willen allemaal bewuster consumeren. Maar tegelijkertijd
ontbreken de grote veranderingen in onze gewoontes. Dus vaker
kiezen voor een alternatief kan geen kwaad. Integendeel. Met
uw boodschappen kiest u wekelijks opnieuw wat u bijdraagt aan
het klimaat. In een duurzame gemeente, wordt ook duurzaam
gegeten. Als we dat nou allemaal écht eens gaan toepassen in
dit nieuwe jaar, dan zult u zien dat we samen een verschil kunnen
maken.
Een grondige klimaataanpak gaat
gepaard met een grondige voedseltransitie. Zo zie ik dat.
Rosanna Huertas Mulckhuyse
Fractiesecretaris D66
d66.fractiesecretariaat@rheden.nl

