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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

Samen geeft energie.…

Nieuw college!

We hebben een drukke tijd gehad: terwijl onze onderhandelaars
aan tafel spraken over de contouren van een nieuwe coalitie,
werden we in de gemeenteraad ingewerkt in taken die horen bij
het werk van een raadslid. Enkelen van ons volgden training voor
beginnend raadslid. Ik kan u verzekeren; er komt behoorlijk wat
op je af. Het gevoel, de hoeveelheid werkzaamheden zijn hetzelfde bij een nieuwe baan. ‘Inwerken’ is dus een juiste term.

Op 16 mei 2018 zijn Ronald Haverkamp, Marc Budel, Gea
Hofstede en Dorus Klomberg geïnstalleerd als wethouders van de gemeente Rheden. Samen met burgemeester
Carol van Eert en gemeentesecretaris Hans Kettelerij
vormen zij het nieuwe college van burgemeester en wethouders voor de komende 4 jaar.

Na het ondertekenen van het coalitieakkoord hebben de fractieleden van de PvdA in vertrouwen Gea Hofstede voorgedragen
voor het wethouderschap. Een grote stap voor haar carrière,
voor ons het verlies van een kundig fractievoorzitter.
Snel daarna zeiden we tegen elkaar ‘en nu aan de slag…’ Niet
dat we intussen stil hebben gezeten of een paar maanden konden wegdromen, nee, je vergadert, leert over de gang van zaken
op het gemeentehuis. Je leest duizend en één stukken.
Aan de slag betekent dat we graag concrete stappen zetten in
het armoedebeleid, in de doorstroming voor woningzoekenden,
duurzaamheid en de dorpsspeerpunten: zoveel zaken die raken
aan volksgezondheid en WMO. Daar hebben we inwoners,
belangenverenigingen, buurt -en wijkverenigingen voor nodig.
En die wisten en weten we te vinden. Want ook in zo’n drukke
periode werken we samen. Zoeken we
iedereen op. Samenwerking met alle
inwoners. Onontbeerlijk voor de PvdA.
Aan de slag. Samen geeft energie!

Door klimaatverandering wordt groen in de stad/het dorp steeds
belangrijker. Het wordt steeds warmer en steeds heftigere
regenval zorgt voor meer wateroverlast. Door verstening in het
stedelijk gebied worden deze effecten versterkt. Daarnaast
wordt de ruimte voor biodiversiteit verminderd door verstening
en heeft verstening een negatief effect op de luchtkwaliteit, met
name de concentratie fijn stof. Daarom moet de verstening zo
veel mogelijk worden aangepakt in de gemeente.
De gemeente zelf is al bezig op haar eigen grond, maar u kunt
ook bijdragen. Daarom is de gemeente gestart met operatie
Steenbreek. Operatie Steenbreek is al actief in 60 gemeenten.
Dit project is er op gericht mensen te verleiden om verstening in
hun tuin tegen te gaan en actief advies te geven aan wie hulp
nodig heeft om de tuin te vergroenen. Wij zijn blij dat de
gemeente zich aangesloten heeft en inzet op verleiding en
advies om alle buitenruimte groener te maken. Naast de eerder
genoemde effecten zorgt een groene omgeving, ook dichtbij
huis, aan vermindering van stress en algemeen positief effect op
de gezondheid en welzijn van de mens.

Op de foto ziet u het college, van links naar rechts: Dorus
Klomberg (D66), Ronald Haverkamp (VVD), Carol van
Eert (burgemeester), Hans Kettelerij (gemeentesecretaris), Gea Hofstede (PvdA) en Marc Budel (CDA).

Marleen Noorland
Fractievoorzitter PvdA
pvda.m.noorland@rheden.nl

Na de mooie verkiezingsuitslag in maart jl. heeft het CDA hard
meegewerkt aan de vorming van een nieuwe coalitie in de
gemeente Rheden. Het resultaat is een ambitieus coalitieakkoord, waarin belangrijke thema’s als Werk, Wonen,
Duurzaamheid en Jeugd een prominente plek hebben gekregen.
Wij zien in het akkoord een goede balans, waarbij er aandacht is
voor zowel de mens, voor het milieu als ook voor de economie.
Juist deze balans is voor het CDA belangrijk.
Want: wanneer winstbejag in de samenleving centraal staat, dan
zal dat ten koste gaan van mens en natuur. En wie alleen investeert in duurzaamheid, houdt onvoldoende geld over om van te
leven of voor andere investeringen.
Het college is geïnstalleerd en de eerste weken zitten erop. Het
echte werk begint nu! De gemeenteraad zal de komende jaren
over uiteenlopende onderwerpen een besluit moeten nemen.
Onderwerpen die ons allemaal aangaan, van bestemmingsplannen en omgevingsvisies, tot beleidsstukken en investeringsvoorstellen in bijv. culturele voorzieningen. Voor alles geldt dat we er
als CDA-fractie voor u –de inwoners, bedrijven en instellingen in
onze gemeente- zijn. Wij nodigen u dan ook uit om uw zorgen,
wensen en ideeën met ons te delen.
Wij doen ons werk voor u!

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

Tim Endeveld
Fractievoorzitter GroenLinks
gl.t.endeveld@rheden.nl
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Wilt u in 1 oogopslag de plannen zien voor de komende 4
jaar? Kijk dan op www.rheden.nl/coalitie.

Aan de slag in Rheden!

Verandering begint in uw achtertuin

Dit is een uitgave van de
gemeente Rheden

Het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 heeft als
titel ‘Rheden geeft Energie’. Het akkoord geeft richting
aan de koers voor de komende 4 jaar. Een koers die energie vraagt van de gemeente om opgaven aan te pakken
op gebieden als werk, duurzaamheid, wonen en jeugd.

Van de partij

Van de partij

Contact

Door middel van een vlog op Facebook werd aan de inwoners gevraagd wat ze de nieuwe wethouders en de burgemeester mee zouden willen geven voor de komende 4
jaar. Via onder andere brieven, mail en Facebook gaven
inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen
tips & adviezen mee voor het nieuw vast te stellen
coalitieakkoord.

Agenda juni 2018 – september
28 juni

Raadsvergadering

11 september

Informatieavond

18 september

Oriëntatieavond

25 september

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 informatieavond zijn daarnaast live online te
volgen of terug te kijken via www.rheden.nl/gemeenteraad

Zo zie ik dat!

Column

GPR Burgerbelangen kiest positie
Het akkoord van de nieuwe coalitie draagt de naam
‘Rheden geeft Energie’. Wij hopen dat het college ook
energie geeft aan Rheden.
Ondernemers zijn volgens het akkoord welkom en er
komt aandacht voor eigentijdse winkelcentra concurrerend met omliggende gemeenten. Wij gaan er dus vanuit
dat de aanvraag tot het vestigen van een supermarkt
door een landelijke keten op het Calluna in Dieren met
vaart zonder tegenwerking wordt ondersteund. Zorgt
ook voor extra banen.
Een museum als nieuwe toeristische trekpleister vinden
wij minder voor de hand liggend. Mensen komen naar de
Posbank voor de natuur, om te wandelen of f ietsen.
Bovendien is een museum kostbaar in bouw, inrichting
en onderhoud.
Wij zien meer in centrale parkeerplaatsen met elektrisch
openbaar vervoer om het autoverkeer te verminderen.
Zorgt ook voor extra banen. De fractie van GPR/
Burgerbelangen volgt met extra aandacht de plannen die
overlappen met ons verkiezingsprogramma.
De samenwerking met inwoners, de duurzaamheidsleningen en het bouwen van levensloopbestendige woningen juichen wij van harte toe.
De uiteindelijke voorstellen beoordelen we met de belangen van alle inwoners in gedachten. Wij scharen ons achter wat wij als goede voorstellen
zien, en voeren oppositie als een
voorstel naar ons idee niet in het
belang van de inwoners is.
‘Zo zie ik dat’.
Magda Rook
Fractievoorzitter GPR Burgerbelangen
GPRB.m.rook@rheden.nl

