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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: Begroting
Jaarlijks in het najaar stelt de
gemeenteraad de nieuwe
begroting vast, het financiële
huishoudboekje van de
gemeente. De Begroting geeft
aan welke plannen de gemeente
heeft voor het komende jaar en
wat deze plannen gaan kosten.
De begroting maakt onderdeel
uit van de planning en control
cyclus in de gemeente. Stukken
uit deze cyclus zijn achtereenvolgens de kadernota, zomerrapportage, begroting en de
jaarrekening.

Tijdens de behandeling van de
Begroting worden er over het
algemeen veel moties en amendementen ingediend.
Inspreken n.a.v. de Begroting
kan tijdens de extra informatieavond op dinsdag 23 oktober
vanaf 19.30 uur. De besluitvormende bespreking van de
begroting vindt plaats op dinsdag 6 november vanaf 14.00 uur.
U bent uiteraard van harte
welkom!

Van de partij

Nieuwsbericht

Kennen wij elkaar al?

Kijk live mee!

De komende maand komen meerdere organisaties en personen
naar ons voor een gesprek om kennis met ons te maken. Wij
nodigen hen vaak uit voor onze fractievergadering. Meestal zijn
die vergaderingen op het gemeentehuis. Het voordeel daarbij is
dat de bezoeker dan meteen kennismaakt met de hele fractie.
Dat scheelt ook u tijd.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en
vinden onder andere plaats in de raadszaal van het
gemeentehuis in De Steeg.
Wilt u een raadsvergadering bijwonen, maar u bent niet
in de gelegenheid om naar het gemeentehuis te komen.
Kijk dan live mee vanuit huis.

Het helpt ons als organisaties contact met ons opnemen.
Raadswerk is voor de meeste raadsleden parttime werk naast
hun reguliere studie of baan. Daardoor is het vaak niet mogelijk
om alles en iedereen binnen de gemeente te kennen en te weten
wat er precies gedaan wordt. Juist daarom stellen wij die bezoekjes zo op prijs.

U kunt de vergaderingen die plaats vinden in de raadzaal
online mee kijken via onze website www.rheden.nl/
gemeenteraad.

Naast organisaties zijn natuurlijk ook inwoners van harte welkom op onze fractievergaderingen. U begrijpt dat het onmogelijk is om iedereen te helpen, maar als u een probleem heeft en
dat bij ons komt melden kunnen we in ieder geval zoveel mogelijk proberen er aan te doen. Afhankelijk van uw probleem gaan
we in gesprek met andere partijen, komen we een keer op locatie op bezoek om te kijken naar het probleem of informeren we u
over uw mogelijkheden.
In het ideale geval lossen we samen met u uw probleem op. Dat
motiveert ons! Wilt u ook een afspraak met ons maken? Mail dan
naar ons fractiesecretariaat: gprbrheden@gmail.com

Van de partij

Van de partij – VVD

Een tweede bad in Velp?

Korte introductie van een nieuw raadslid (met een blauw jasje).
Op 21 maart ben ik gekozen als een van uw raadsleden van de
grootste partij van de gemeente Rheden, en daarom wil ik me
nu even officieel aan u voorstellen. Mijn naam is Martinique
Visser, gemeenteraadslid van de VVD. Binnen onze fractie houd
ik me vooral bezig met financiën, werk en inkomen en kunst en
cultuur. In mijn dagelijks werk ben ik consultant en trainer bij
een loopbaanbureau in het midden van het land (ook daar houd
ik me voornamelijk met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
bezig).

Het zwembad De Dumpel wordt vervangen. Steeds heeft de raad
gediscussieerd over een tweede bassin in het nieuwe zwembad,
het doelgroepen bad. Dat is speciaal bedoeld voor ouderen,
gehandicapten en voor revalidatie, met warmer water. De
ChristenUnie vond dit tot nu toe wel mooi maar te duur. De uitgaven liggen voor tientallen jaren vast en hoe zit het met de
andere dorpen? Toch overwegen we nu om ermee in te stemmen. Waarom?
We zijn onder de indruk van een pleidooi vanuit de WMO. Met
een goed en uitnodigend bad, kunnen meer ouderen gaan
zwemmen. Het blijkt dat dit een heel groot effect op hun
gezondheid en vitaliteit heeft. Dat is ons veel waard. Ook is het
zo dat vitale ouderen in de toekomst minder beroep op hulp en
voorzieningen doen. Die kosten de gemeente zoveel, dat een
kleine vermindering van de vraag veel geld bespaart. Of het
tweede bassin daarmee te betalen is, weten we niet, maar het
zou kunnen. We hebben wel een voorwaarde. Als zwemmen zo
belangrijk is voor de vitaliteit, willen we dat ook in de andere zes
dorpen stimuleren, bijvoorbeeld met vervoer. Daar moeten we
dus ook geld voor opzij leggen.

Martinique Visser
Fractielid VVD
vvd.m.visser@rheden.nl
Hendri Witteveen
Fractievoorzitter CU
cu.h.witteveen@rheden.nl

Vragen of inspreken?
griffie@rheden.nl

Contact

Vergadering gemist?
Een uur na de vergadering is een uitgezonden vergadering ook terug te kijken. Het is dan eveneens mogelijk
om fragmenten terug te kijken per agendapunt of per
spreker. U kunt eveneens oude vergaderingen terug kijken via www.rheden.nl/gemeenteraad, ‘kijk live mee’,
‘oude vergaderingen’.
Vergaderstukken inzien
Datum, tijd, locatie en vergaderstukken van een vergadering zijn te vinden in het online vergaderschema via
www.rheden.nl/gemeenteraad , ‘agenda’s en stukken’.
De agenda’s worden ook gepubliceerd op gemeentepagina in de Regiobode.

Thomas Eskes
Fractielid GPR-Burgerbelangen
gprb.t.eskes@rheden.nl

Van de partij

Onze fractie wil graag een positieve verandering teweegbrengen
tijdens deze raadsperiode – juist in de arbeidsmarkt van nu. Met
deze overtuiging ga ik de raadsperiode in, en hoop daar samen
met alle fracties van de Rhedense raad aankomende jaren een
mooi resultaat neer te zetten.

Welke vergaderingen worden uitgezonden?
• Alle raadsvergaderingen
• Informatieavonden, als er 2 deelsessies zijn, wordt
alleen de sessie in de raadszaal uitgezonden.
• Oriëntatieavonden zijn niet live te volgen.

Agenda september 2018 – oktober 2018

Dit is een uitgave van de
gemeente Rheden

18 september

Oriëntatieavond

25 september

Raadsvergadering

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

2 oktober

Oriëntatieavond

9 oktober

Informatieavond

23 oktober

Informatieavond (Begroting)

30 oktober

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

Samen verantwoordelijk
Het kan u bijna niet ontgaan. Lokale initiatieven vanuit
de gemeenschap die overal om ons heen ontstaan. Op
diverse gebieden voelen mensen zich betrokken bij hun
omgeving en nemen het voortouw om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. In mijn eigen dorp Dieren zie ik
diverse voorbeelden.
Zo is er de Werkgroep Duurzaam Dieren West die met de
wijkbewoners samen de energietransitie willen vormgeven en is er de initiatiefgroep Dieren Noord-West die zich
onder meer bezig houdt met de vraag hoe met name die
wijk ook voor ouderen bewoonbaar blijft. Daarnaast is
vanuit die groep het initiatief genomen om een nieuwe
bestemming te vinden voor het terrein van de oude hockeyvelden. Een ander voorbeeld is het Carolinafestival in
Dieren-Zuid, een mooi nieuw festival dat op een laagdrempelige wijze, samen met veel andere partijen, mooi
gebruik maakt van het prachtige Carolinapark.
Zo maar een paar voorbeelden, maar dit gebeurt ook
elders in onze gemeente. Als gemeenteraadslid juich ik
dit van harte toe en merk ik dat men ons gelukkig weet te
vinden en ook betrekt bij deze initiatieven. Dat is f ijn en
belangrijk aangezien wij, waar mogelijk, als gemeente
deze ontwikkelingen graag ondersteunen. Zo zie ik dat.

Cyril Weijers
Fractielid CDA
cda.c.weijers@rheden.nl

