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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
In deze rubriek vindt u elke maand informatie over de werkwijze van
de gemeenteraad. Dit keer: Oriënterende vergadering (voorheen:
Oriëntatieavond)
De Oriënterende vergadering
begint met het raadsspreekuur.
Hierin kan iedereen de raad toespreken over onderwerpen die
nog niet op de agenda staan.
Daarnaast wordt aandacht
besteed aan onderwerpen die
nog niet op de agenda van de
raadsvergadering staan, maar
waar de raad meer over wil
weten of bijvoorbeeld het college of een organisatie informatie wil verstrekken aan de raad.
Inwoners, organisaties, raad,
fracties en het college van b&w
kunnen hiervoor –via de griffie-

onderwerpen aandragen.
Ook een rondetafelgesprek
(RTG) maakt onderdeel uit van
de Oriënterende vergadering.
De Oriënterende vergadering
vindt doorgaans 1 keer in de
maand op dinsdag plaats vanaf
19.30 uur, indien nodig in twee
parallelle sessies. Als er geen
aanmeldingen voor het raadsspreekuur of een RTG zijn, wordt
om 19.35 uur begonnen met de
behandeling van de overige
agendapunten.

Van de partij

Nieuwsbericht

Samen naar een beter klimaat

Het budgetrecht van de raad

We merken met zijn allen dat klimaatverandering steeds extremere vormen aanneemt. De afgelopen weken hebben scholieren
ook laten zien dat het vijf voor twaalf is. In februari een korte
broek dragen in plaats van de schaatsen onderbinden zal steeds
vaker voorkomen. We moeten de klimaatverandering samen
aanpakken. Ook binnen de gemeente Rheden moeten er oplossingen gevonden worden om deze ontwikkeling tegen te gaan.
Daarom is in de Raad van februari het Beleidskader klimaataanpak Rheden 2019-2020 ‘Aan de slag voor een duurzaam klimaat’
vastgesteld.

De raad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Dit heet het ‘budgetrecht’. Met het vaststellen
van de begroting geeft de gemeenteraad toestemming aan het
college van burgemeester en wethouders om geld uit te geven
aan de afgesproken activiteiten.

Met genoegen zien wij dat binnen onze gemeente groepen inwoners de krachten bundelen. Ze gaan samen op zoek naar mogelijkheden om de besparing van energie te bevorderen. De Partij
van de Arbeid wil dat dit met behulp van de gemeente verder
wordt vormgegeven. Ook heeft de PvdA opnieuw aandacht
gevraagd voor een brede aanpak. Samenwerking met alle inwoners of je nu woont in een koop- of een huurwoning. De lasten
eerlijk verdelen, zodat maatregelen betaalbaar zijn voor iedereen, staat hierbij voorop. Wij zijn blij met de toezegging van de
wethouder dat alle mogelijkheden worden onderzocht om
zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente te betrekken bij de
klimaataanpak. Samen zeker zijn van
een bestendig klimaat en een gezonde
toekomst!

‘Meld een Vermoeden’

Voorbij de gemeentegrens!

Sinds anderhalf jaar kunnen 15 medewerkers van de gemeente de
app ‘Meld een Vermoeden’ gebruiken om vermoedens van ondermijning of fraude in de gemeente anoniem en makkelijk te melden. De meldingen kunnen worden bekeken door 4 medewerkers,
‘zij zijn verantwoordelijk voor het verwerkingsproces van de signalen en het oppakken van de ondermijningsdossiers (regie en
coördinatie)’.

Deze maand zijn wij als raadsleden niet alleen bezig met de agendastukken, bezoeken en vergaderingen zoals andere maanden
maar komt er nog iets bij. Want deze maand staat voor de partijen
ook in het kader van de Provinciale Statenverkiezing.
U heeft zich vast afgevraagd waarom wij als lokale partij meedoen
aan de Provinciale Statenverkiezing. Wel dat heeft er mee te
maken dat wij in de raad regelmatig zaken tegenkomen die vallen
onder de verantwoordelijkheid van de Provincie.
Zoals rond de Ellecomsedijk waarbij inwoners overlast ervaren
door verkeerstoename, geluid en de gevolgen daarvan voor hun
leefomgeving. En de al vele jaren spelende wens van de inwoners
langs de N348 in Spankeren voor verlaging van de maximumsnelheid op die weg.
Zaken waarbij wij als fractie inwoners van harte ondersteunen en
van mening zijn dat er oplossingen moeten komen. Maar waarbij
wij tegen de beperking van de gemeentelijke mogelijkheden aanlopen, en op dit moment geen eigen fractie binnen de staten kunnen aanspreken en oproepen tot hulp van hun kant. Onze wens
dat te veranderen heeft ons doen besluiten om ons te verenigen
met andere lokale partijen in Gelderland en een kandidaat te leveren op de lijst van Lokale Partijen
Gelderland.

Eind maart stemmen we opnieuw.
Lyan van Vliet
Fractielid SP
sp.l.vanvliet@rheden.nl
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raadsleden@rheden.nl
website: www.rheden.nl/
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De raad moet tenslotte controleren of de afspraken die in de
begroting zijn gemaakt op een doelmatige en rechtmatige wijze
zijn nagekomen. Daarvoor wordt door het college een jaarrekening en een jaarverslag opgesteld. Hiermee blikt het college
terug op het voorgaande jaar en legt zo verantwoording af over
de uitvoering van het beleid.
In juni staan de jaarstukken op de agenda van de gemeenteraad.

Van de partij

Een voorstel van D66 om de mogelijkheid van anoniem melden uit
het voorstel te halen, steunden wij van harte, evenals GPR/B en het
CDA. En toen staakten de stemmen: 13
voor, 13 tegen (1 raadslid was afwezig.)

Vervolgens is het aan het college om deze voorstellen van de
raad uit te werken in de begroting die in het najaar wordt
behandeld.

Niels Booij
Fractielid PvdA
pvda.n.booij@rheden.nl

Van de partij

Tijdens de raadsvergadering van eind februari spraken we over het
collegevoorstel om het gebruik van deze app uit te breiden naar
zo’n 200 medewerkers van de gemeente. Volgens de portefeuillehouder, de burgemeester, is het van groot belang dat ambtenaren
de mogelijkheid hebben anoniem vermoedens van misstanden te
melden. ‘Zij zien en weten zoveel!’. Maar de SP fractie en diverse
andere fracties hebben juist grote moeite met dat anoniem melden. Wij denken dat dat niet goed is voor de verhouding tussen
overheid en inwoners. En we vragen ons af waarom andere
gemeentes deze app nog niet gebruiken, en allemaal wachten op
de resultaten van de pilot in Rheden.

Al in het voorjaar voor een nieuw begrotingsjaar worden de grote
lijnen van de nieuwe begroting aangegeven in de Kadernota. Dit
is een belangrijke nota, omdat het college hier de prioriteiten
aangeeft waar vervolgens de begroting op gebaseerd wordt. De
gemeenteraad kan op dat moment nog daadwerkelijk keuzes
maken en aangeven waaraan meer of minder moet worden uitgegeven. De behandeling van de Kadernota vindt plaats op dinsdag 11 juni 2019.

Magda Rook
Fractievoorzitter GPR Burgerbelangen
gprb.m.rook@rheden.nl

Agenda maart 2019 – april 2019
26 maart

Raadsvergadering

2 april

Oriënterende vergadering

9 april

Voorbereidende vergadering

16 april

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

Glasvezel, niet meedoen is achteruitgang
Internet, het moderne wonder dat onze wereld heeft veranderd.
Het is zo belangrijk dat ik nog zelden mensen spreek zonder
internetaansluiting. Zelfs mijn opa en oma, die de respectabele
leeftijd hebben bereikt van 86 en 83, hebben dit jaar besloten
om een internetaansluiting te nemen.
Dat internet belangrijk is voor onze moderne maatschappij ontkent niemand. Toch blijven we in veel van onze dorpen in de
gemeente nog met een oude koperaansluiting werken. Een
koperaansluiting in 2019 is nog nét voldoende, maar over een
aantal jaar zal het echt te weinig zijn om goed mee te kunnen
komen met alle nieuwe digitale technologieën. Hierbij geldt het
oude gezegde: ”Stilstand is achteruitgang.” Als we niet blijven
vernieuwen, zullen we niet mee kunnen komen in deze nieuwe
wereld.
Een snelle internetverbinding is goed voor ons allemaal. Voor de
vele bedrijven die Rheden rijk is, voor de schoolgaande jeugd
wiens onderwijs meer en meer online plaatsvindt, voor de hardwerkende ZZP’er die voor het succes van zijn of haar bedrijf grotendeels afhankelijk is van een goed functionerend internet en
ook voor de rest van ons, die zich een
leven zonder een snelle internetverbinding niet meer kunnen voorstellen. Zo
zie ik dat!
Bram Wieringa
Fractielid VVD
vvd.b.wieringa@rheden.nl

