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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: voorzitter gemeenteraad
De voorzitter van de gemeenteraad is burgemeester Carol van
Eert. Als raadsvoorzitter nodigt
hij de gemeenteraad uit voor de
raadsvergaderingen en zit deze
ook voor. Dit betekent o.a. dat
hij de raadsleden en anderen tijdens de vergadering het woord
geeft en zij ook het woord vragen via de voorzitter. Hij zorgt
er ook voor dat de besluitvorming van de raad correct verloopt. De raadsvoorzitter mag
zich laten vervangen door een
plaatsvervangend voorzitter. De
raad heeft raadslid Jaap Uijthof
hiertoe benoemd. Vervanging
gebeurt bijvoorbeeld als de
raad vergadert over een

onderwerp dat binnen portefeuille van de burgemeester
valt. De burgemeester is zelf
geen lid van de gemeenteraad
en mag dus niet stemmen.
Overige taken
Naast voorzitter van de raad is
de burgemeester ook voorzitter
en lid van het college van burgemeester en wethouders. In
beide functies moet hij (als
benoemde bestuurder) onafhankelijk zijn, al mag hij in het
college wel meestemmen. Als
burgemeester is hij ook verantwoordelijk voor de openbare
orde en veiligheid in de
gemeente.

Van de partij
Mijn ervaringen als vervangend raadslid.
Vanaf mei tot en met september heb ik, Simon De Waal, een
tijdje gemeenteraadslid voor de SP mogen zijn omdat fractielid
Jorine Dirks met zwangerschapsverlof was. Ik vond het erg interessant om een tijdje mee te draaien als raadslid. Wel viel een
groot deel van deze periode in het zomerreces, waarin niet
wordt vergaderd. Toch heb ik een goed beeld kunnen krijgen en
ervaring op kunnen doen: met de fractie heb ik mij verdiept in
verschillende onderwerpen die op de agenda stonden, zoals het
zwembad in Velp en de zomernota.
Ook heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college.
Schriftelijke vragen worden binnen een termijn van een aantal
weken ook schriftelijk beantwoord. Deze vragen kunnen heel
divers zijn en ook over onderwerpen gaan die niet direct op de
agenda staan, maar uit de actualiteit voortkomen. Enkele vragen, die door mij zijn ingediend, zijn ingegeven vanuit mijn eigen
ervaring als rolstoelgebruiker: ik heb o.a. vragen gesteld over de
opening van de tunnelbak van Traverse
Dieren, het VN verdrag voor de rechten
van mensen met een beperking en de
service van RSR, leverancier voor WMO
hulpmiddelen, zoals rollators en
scootmobielen.
Simon de Waal
Fractielid SP
sp.fractiesecretariaat@rheden.nl

Contact
Dit is een uitgave van de
gemeente Rheden
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

Van de partij

Nieuwsbericht

Verkeer en meer

Praat met de raad!

Vanuit Dieren hebben we veel signalen opgepikt dat het niet
goed verloopt met verkeersstromen. Omleidingen en afsluitingen leiden tot sluipverkeer door o.a. De Koninginnebuurt en de
Spankerenseweg / Geitenbergerweg. Soms lijkt het erop dat je
kunt wachten op een ongeluk. We hebben deze signalen doorgegeven aan de gemeente en aan het college en dat vooral met
het doel dat inwoners van Dieren ook zien en merken dat er iets
wordt gedaan met alle signalen die ze afgeven.

Dat kan tijdens een rondetafelgesprek. Met een verzoek
om zo’n gesprek kunt u namelijk zelf een onderwerp op
de agenda van de raad zetten. Het onderwerp wordt in
principe gevoerd met maximaal 8 raadsleden, namelijk 1
van iedere partij in de gemeenteraad. Tijdens een rondetafelgesprek worden er geen besluiten genomen. Het is
een informeel gesprek ‘met de benen op tafel’. Doel is
het uitwisselen en inwinnen van informatie. Het gesprek
duurt maximaal 1 uur.
De inhoud en de deelnemers aan het gesprek worden in
onderling overleg met de aanvrager nader bepaald. Er
wordt geen verslag gemaakt. Alleen eventuele vervolgafspraken worden genoteerd.

In de Raadsvergadering van 25 september heeft de PvdA ingestemd met de bouw en aanleg van het (extra verwarmd) doelgroepenbad vanuit het budget voor algemene voorzieningen van
de WMO. In dit raadsvoorstel zien we preventie door middel van
bewegen vooraan staan. Het vraagt durf van het college én van
de Raad om met dergelijke preventieve maatregelen te komen.
Het zou wat zijn als de PvdA juist deze doelgroepen een bad als
dit zou onthouden.
Fantastisch als ouderen, mensen met een beperking, mensen
die revalideren en diverse beweegcoaches en fysiotherapeuten
een warm bad ter beschikking hebben, wat ook nog eens een
algemene voorziening is, dus bereikbaar en betaalbaar voor alle
inwoners in Rheden.

Over welke onderwerpen?
Onderwerpen die spelen binnen een bewonersgroep,
straat, wijk, dorp, belangenorganisatie of vereniging.
Een rondetafelgesprek is niet bedoeld voor persoonlijke
kwesties.
Rondetafelgesprek aanvragen?
Iedereen (inwoners, ondernemers, organisaties, verenigingen) kan een gesprek aanvragen. De aanvraag voor
een rondetafelgesprek loopt via het aanvraagformulier
dat u kunt vinden via https://www.rheden.nl/gemeenteraad/Gemeente_raad/Invloed_en_inspraak
Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de griff ie
(026- 4976 351 of griff ie@rheden.nl

Marleen Noordland
Fractievoorzitter PvdA
pvda.M.Noorland@rheden.nl

Van de partij
Doesburgsedijk houdt ons bezig!
De voorgenomen sluiting van de Doesburgsedijk in Dieren
houdt de gemoederen flink bezig. Voor- en tegenstanders laten
zich horen en hebben de moeite genomen ons te mailen. Ook is
een burgerinitiatief opgezet door een betrokken inwoner. De
afsluiting komt voort uit een besluitvormingstraject van eind
jaren ‘90. Bedoeling is om de Doesburgsedijk eind 2019, na
gereedkoming van de Traverse, voor al het autoverkeer af te
sluiten.
Op dit moment zijn de gevolgen van een evt. afsluiting voor ons
niet goed te overzien. Wat zijn de verkeersaantallen op de
Doesburgsedijk, welk deel hiervan betreft bestemmingsverkeer
van/naar Dieren-Zuid? Wat betekent een afsluiting voor de inwoners en bedrijven in Dieren-Zuid? Wat zijn de gevolgen voor de
inwoners uit Ellecom, wanneer er meer verkeer over de
Ellecomsedijk rijdt? Hoe worden verkeersstromen afgewikkeld in
geval van calamiteiten? Zijn er alternatieven denkbaar, zoals het
instellen van eenrichtingsverkeer vanuit Dieren?
Wij roepen het college dan ook op om deze aspecten als ook de
financiële en juridische gevolgen van het niet afsluiten in kaart
te brengen, zodat er een goed onderbouwd besluit kan worden
genomen. Dan laten we zien dat we de zorgen van voor- en
tegenstanders serieus nemen. En dat
zijn we aan onze inwoners verplicht!

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

Agenda oktober 2018 – november 2018
30 oktober

Raadsvergadering

13 november

Informatieavond

20 november

Oriëntatieavond

27 november

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

Vragen of inspreken?
griffie@rheden.nl

Zo zie ik dat!

Column

Betaalbare ambitie?
Afgelopen periode is er in de raad van Rheden veel
gesproken over het realiseren van een zwemvoorziening.
De discussie loopt al jaren en meerdere mogelijkheden
zijn de revue gepasseerd. Ook het samen realiseren van
een zwembad samen met Arnhem was een van de mogelijkheden maar dat kon niet rekenen op een meerderheid
van de raad. Als VVD hebben we altijd als richtsnoer een
betaalbaar zwembad wat past bij de ambities van de
gemeente Rheden.
Binnen het f inancieel kader is het onmogelijk een zwemvoorziening te realiseren met meerdere bassins. Er is
naar mogelijkheden gezocht voor f inanciële dekking
voor het realiseren van zwembadvoorziening inclusief
doelgroepen- en peuterbad. Al met al gaat het de
gemeente Rheden de komende jaren een aardige duit
kosten. In mijn optiek maakt het niet uit waar het geld
vandaan komt. Het moet uiteindelijk betaald worden
door de gemeente Rheden. In de raadsvergadering van
25 september heb ik de kritisch noot laten horen dat we
de ambitie ondersteunen, de oplossing begrijpen maar
ook aangegeven dat de exploitatie een punt van zorg is
en blijft. Ik zal dat in de toekomst blijven bewaken en ik
weet zeker dat er in de raad nog vaak over de zwembadvoorziening gesproken zal worden.
Dat vind ik.
Sjir Hanssen
Fractielid VVD
Vvd.s.Hanssen@rheden.nl

