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Een amendement is een voorstel 
om een conceptraadsbesluit te 
wijzigen door het (helemaal of 
gedeeltelijk) veranderen, toe-
voegen of verwijderen van de 
tekst. Een conceptraadsbesluit 
wordt samen met een raads-
voorstel meestal voorbereid 
door het college van burgemees-
ter en wethouders. Over een  
voorstel en conceptraadsbesluit 
wordt door de raad gediscussi-
eerd en besloten tijdens een 
raadsvergadering. Tijdens deze  
bespreking kan door ieder 

raadslid een amendement inge-
diend worden. In praktijk is het 
gebruikelijk dat raadsleden van 
één of meerdere politieke par-
tijen uit de raad gezamenlijk een 
amendement indienen. Als de 
meerderheid van de gemeente-
raad instemt met het amende-
ment, dan wordt het 
conceptraadsbesluit daarop 
aangepast. Het definitieve 
raadsbesluit is dan door het aan-
genomen amendement inhou-
delijk anders geworden dan het 
conceptraads-besluit.

Doesburgsedijk

In de raadsvergadering van 30 oktober was de mogelijke afslui-
ting van de Doesburgsedijk aan de orde. Tijdens de aanloop naar 
de raadsvergadering hebben veel inwoners hun betrokkenheid 
getoond door ons te mailen, initiatieven te ondertekenen of te 
reageren via facebook. Zowel voor- als tegenstanders van afslui-
ting hebben zich goed laten horen. We zijn blij dat er in onze 
gemeente veel betrokken inwoners zijn. 

GroenLinks ziet veel voordelen van het afsluiten van de 
Doesburgsedijk. Allereerst kan daar een prachtig recreatiege-
bied ontstaan, als er alleen gewandeld en gefietst mag worden. 
Ook wordt Dieren-Zuid ontlast van al het doorgaand verkeer dat 
over de Doesburgsedijk rijdt. Ongeveer tachtig procent van het 
verkeer op deze weg heeft een eindbestemming verder dan 
Dieren-Zuid. Wij zien liever dat dit verkeer gebruik maakt van de 
grotere wegen. 

We nemen de zorgen die sommige inwoners geuit hebben ech-
ter serieus. Daarom hebben we met de hele gemeenteraad een 
motie ingediend. Deze geeft het college de opdracht om een 
onderzoek te doen naar de huidige verkeerssituatie. Zo willen we 
uitvinden of de traverse niet te druk wordt als de Doesburgsedijk 
wordt afgesloten. Alleen bij zwaarwe-
gende argumenten zal GroenLinks tegen 
de afsluiting stemmen.

Tim Endeveld 
Fractievoorzitter GroenLinks

gl.t.endeveld@rheden.nl

Van de partij

Uw recht om de gemeente uit te dagen

Het beheer van een dierenweide, werkervaring regelen voor men-
sen uit een bijstandssituatie, je eigen straat inrichten of het win-
kelcentrum schoonhouden. Dit zijn voorbeelden in Nederland 
waarbij mensen of initiatiefgroepen taken ‘overnemen’ omdat zij 
het slimmer, beter of goedkoper kunnen. En waarbij de gemeente 
kan helpen met geld of andere ondersteuning.

In 2015 werd vastgelegd dat inwoners en buurtinitiatieven zorgta-
ken kunnen overnemen van de gemeente of van bestaande aan-
bieders. Zo meedoen in uitvoering van beleid wordt ook wel het 
‘Right to Challenge’ genoemd (het idee komt uit Groot-
Brittannië). Maar deze aanpak is nuttig voor veel meer taken die 
door of namens de overheid worden gedaan. En dat vindt de 
Tweede Kamer ook: onlangs werd besloten dat hier eind 2018 een 
landelijke regeling voor moet zijn. 

D66 wil graag de ruimte geven aan zulke initiatieven voor leef-
baarheid, zorg, wonen, energie, duurzaamheid en voedsel. In 
Nederland is een duidelijke trend van succesvolle buurtinitiatieven 
te zien. Logisch: mensen weten vaak zelf het beste wat er nodig is 
en hoe dat op een goede manier geregeld kan worden. In onze 
zeven dorpen is veel kennis en vaardig-
heid beschikbaar die we willen gebruiken. 
Wie daagt de gemeente uit?

Kees Verspui 
Fractielid D66

d66.k.verspui@rheden.nl

Van de partij

Verlanglijstje?

Het einde van het jaar nadert. De donkere dagen komen eraan. 
Alles staat klaar voor het nieuwe jaar, de begroting voor 2019 is 
door de Raad goedgekeurd.

Naast het voeren van degelijk beleid zijn er voor de VVD ook de 
nodige politieke wensen. Wij willen graag mensen uit de bij-
stand aan het werk helpen, wij willen kijken hoe en waar we 
nieuwe woningen kunnen gaan bouwen en wij willen Rheden 
klaar maken voor een duurzame CO2 neutrale toekomst. Het 
voelt een beetje als het verlanglijstje voor begin december.

U vindt het wellicht vreemd dat de VVD zich druk maakt over 
duurzaamheid. De VVD wil problemen die er aankomen tijdig 
oppakken. Daardoor heb je meer tijd om oplossingen te zoeken.

Energie zal duurzaam moeten worden opgewekt om de CO2 uit-
stoot te beperken. Om de grootte van de opgave te laten zien 
toch een cijfer. Er zijn 2700 voetbalvelden aan zonnepanelen 
nodig om de benodigde energie voor Rheden duurzaam op te 
wekken. Dat is meer dan 15% van de oppervlakte van de 
gemeente Rheden. Dat is heel erg veel. In de toekomst zullen 
innovaties ontstaan waardoor de soep niet zo heet gegeten zal 
worden. Toch sporen wij het college nu aan om oplossingen te 
zoeken en een regionale energiestrategie op te stellen zodat we 
tijdig de benodigde ruimte kunnen 
reserveren.

Jaap Uijthof 
Fractielid VVD

vvd.j.uijthof@rheden.nl

Zo zie ik dat! Column

Onderwijsklimaat

Je staat op het schoolplein om je kind op te halen en dan 
schieten er van die f larden van gedachten door je hoofd. 
Een betere wereld, dat wil toch iedereen, niet terug naar 
die tijd van de zwavelstokjes of de stoof onder je bureau. 
En ook geen kinderen die zonder lunch op school komen.

Ik zou zo graag bereiken dat elke school een goed onder-
wijsklimaat heeft. Ook dat er goed word lesgegeven en 
ook dat de kinderen met plezier naar school gaan. Maar 
dat is vooral een zaak voor de schoolbesturen en docen-
ten. Ik bedoel vooral dat het in de winter niet nodig is 
een sjaal om te doen in de klas en in de zomer niet ieder-
een zijn eigen waaier hoeft mee te nemen. 

We dragen denk ik allemaal duurzaamheid een warm 
hart toe en schoolbesturen investeren zeker ook in led-
verlichting en zonnepanelen. Maar goed kunnen ventile-
ren of isoleren dat lijkt te weinig kostenbesparend. 
Anders had elke school een goed geïsoleerd gebouw met 
voldoende middelen om frisse lucht binnen te laten en de 
temperatuur niet teveel te laten schommelen.
Wij kunnen dit samen bereiken, dat moeten scholen wil-
len, docenten, kinderen en ouders.

Zo zie ik dat …

Joppe Jeroen de Ruiter
Fractielid PvdA

pvda.j.deruiter@rheden.nl

Vergaderstukken raad online inzien

De gemeenteraad van Rheden vergadert digitaal. Dat 
betekent dat raadsleden hun 
vergaderstukken niet meer op papier krijgen. Alle docu-
menten worden in een ‘website/app’ geladen. De raads-
leden kunnen deze stukken openen op hun computer of 
tablet, ook tijdens de vergaderingen. De raad gebruikt 
hiervoor een raadsinformatiesysteem (iBabs). 

Ook als inwoner kunt de stukken en agenda’s raadplegen 
via dit systeem. U kunt iBabs bereiken via www.rheden.
nl/gemeenteraad  door vervolgens op ‘agenda’s en stuk-
ken’ te klikken. 

Hier vindt u –naast de vergaderstukken- de vergaderka-
lender van de raad, de schriftelijke vragen die de raad 
stelt en het antwoord op die vragen.  Ook aangenomen 
moties en amendementen kunt u hier vinden. 

iBabs-app
Naast de website kunt u de vergaderstukken ook raad-
plegen op uw telefoon of tablet, via de iBabs-app. Met de 
volgende gegevens kunt u inloggen: Site: rheden, 
E-mailadres: burger (alleen dit woord, e-mailadres is niet 
nodig), Wachtwoord: burger

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 en controleert 
of dit beleid goed wordt uitgevoerd. In deze rubriek vindt u elke 
maand informatie over de werkwijze van de gemeenteraad. 
Dit keer: Amendement

Weet u wat een raadslid doet? En waar de gemeenteraad beslui-
ten over neemt? Als inwoner van de gemeente Rheden heeft u vrij-
wel 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 uit-
oefenen op de gemeentepolitiek. De gemeenteraad van Rheden 
vindt het belangrijk inwoners over deze mogelijkheden te infor-
meren, 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

27 november Raadsvergadering

4 december  Informatieavond

11 december  Oriëntatieavond

18 december Raadsvergadering


