
gemeente Rheden

Vragen of inspreken?
griffie@rheden.nl

Rheden
Jaargang 3 | nr.7 | 18 september 2019

van de gemeenteraad

Zo werkt de raad

Van de partij

Contact Agenda september – oktober 2019

Uitgelicht

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

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 

Uit hoeveel leden de gemeente-
raad bestaat, ligt aan het aantal 
inwoners van de gemeente. 
Onze gemeente bestaat uit 27 
raadsleden met op dit moment 
8 actieve partijen. Op basis van 
de uitslag van de verkiezingen 
vormen 1 of meerdere raadsle-
den de fractie van de 
gemeenteraad.

De gemeenteraad vergadert 
maandelijks en neemt besluiten 
tevens vertegenwoordigen zij de 
inwoners van de gemeente. Ook 
stelt de gemeenteraad een bud-
get vast en benoemt of ontslaat 
wethouders. Besluiten worden 
door de gemeenteraad met een 
meerderheid genomen. Met jou 
stem beïnvloed je de stem van 
jouw partij. Hoe groter de frac-
tie hoe meer invloed deze partij 
heeft.

Pas op de plaats voor megastal Ellecom?

Als het aan de gemeente en de provincie ligt komt de megastal 
in Ellecom er gewoon. En dat terwijl zo’n tachtig andere boeren 
in Gelderland hun bedrijf niet mogen uitbreiden of verbouwen. 
De vergunning voor veel bouwplannen is ingetrokken door een 
uitspraak van de rechter.

Die uitspraak stelt dat er in Nederland zoveel stikstof wordt uit-
gestoten, dat geen vergunningen voor nieuwe projecten waar 
stikstof vrij komt kunnen worden afgegeven. Te veel stikstof is 
namelijk heel slecht voor planten en dieren in natuurgebieden. 
Die dreigen hierdoor te verdwijnen en de grond zal verzuren. 
Daarom heeft de rechter het zogenaamde Programma Aanpak 
Stikstof (PAS) afgeschoten, maar daardoor zit Nederland als het 
gaat om nieuwe bouwprojecten behoorlijk op slot.

De SP zal geen traan laten als hierdoor bijvoorbeeld de uitbrei-
ding van Luchthaven Lelystad niet door kan gaan, maar vindt het 
onacceptabel als broodnodige woningbouw vertraging oploopt. 
We moeten het probleem oplossen door het aanpakken van de 
bron. We hebben te veel stikstof, en verreweg de grootste bron 
daarvan is de veehouderij. Daarom zeggen wij: stop met de 
bouw van megastallen, heroverweeg eerdere besluiten en steun 
de kleine, biologische boerenbedrijven. 
Zo sparen we de natuur en maken nood-
zakelijke woningbouwprojecten, zoals 
aan de Imboslaan in Dieren, weer 
mogelijk.

Jorine Dirks
Fractievoorzitter SP
sp.j.dirks@rheden.nl

Van de partij

Over begeleid wonen in de gemeente 
Rheden – het vervolg

Onze partij maakt zich sterk voor het beter reguleren van de 
begeleid-wonen-projecten in onze gemeente. Afgelopen jaar 
heeft onze fractie meerdere keren hiervoor aandacht gevraagd. 
Woonorganisaties en gemeente namen wat ons betreft een te 
weinig actieve rol aan om deze problemen adequaat het hoofd 
te bieden. Afgelopen juni is onze motie aangenomen waarin wij 
het college gevraagd hebben om te komen met een (nieuwe) 
proactieve en doeltreffende aanpak voor de buurten waar het 
begeleid wonen als overlast ervaren wordt, en dat alle meldin-
gen adequaat geregistreerd worden. Deze zomer is er door veel 
omwonenden van de Kerkallee in Velp (waar 22 begeleid-wonen 
huizen in een straal van 500 meter staan) helaas toch weer over-
last ervaren. Wij vinden dat woongenot voor iedereen een uit-
gangspunt moet zijn; dat iedereen zich aan de algemene 
fatsoensregels houdt en dat niemand boven de wet staat. We 
zijn allemaal verantwoordelijk voor een prettige woonomgeving 
waar iedereen lekker kan wonen!

Dinsdag 17 september as. wordt dit onderwerp in de raad 
besproken. Uiteraard bent u van harte 
welkom om hierbij aanwezig te zijn. en 
er is tevens de  mogelijkheid om in te 
spreken. Dit dient u dan wel vooraf aan 
te geven bij onze griffie. Graag tot dan!

Martinique Visser
Fractielid VVD

vvd.m.visser@rheden.nl

Van de partij

Buurtbudgetten: Een idee in uitvoering

Elke wijk een eigen budget, waarover inwoners bepalen hoe het 
de wijk kan verbeteren. Voor D66 is dit een belangrijke afspraak 
in het coalitieakkoord. Goede ideeën, die bijdragen aan de leef-
baarheid of de verbintenis tussen inwoners, krijgen op die 
manier steun. Het geeft inwoners meer zeggenschap over hun 
wijk en de gemeente de kans om in te spelen op de echte 
behoefte van inwoners. Verschillende gemeenten werken al suc-
cesvol met een buurtbudget, waarbij in sommige gemeenten de 
inwoners stemmen welk idee het beste is. 

D66 wil gaan werken met buurtbudgetten in Rheden, waar 
inwoners of buurtverenigingen een beroep op kunnen doen. Dit 
zien wij als een extra instrument om kansen te creëren voor wij-
ken en voor betere samenwerking tussen overheid en inwoners. 
Ook is het een manier om de kennis en ervaringen van inwoners 
beter te betrekken bij verbetering van de wijk. Het realiseren van 
buurtbudgetten is een van onze doelen voor het nieuwe poli-
tieke jaar. Dit willen we doen door met het college, de raad en 
wijkverenigingen in gesprek te gaan, zodat we beleid kunnen 
maken dat aansluit bij het karakter van verschillende wijken en 
dorpen. Samen maken we de behoeften op wijkniveau concreet. 

Florian Ort 
Fractielid D66

d66.f.ort@rheden.nl

Zo zie ik dat! Column

Bezuinigingen, hoe komen we vooruit?

De komende maanden hebben we het over de begroting. We 
moeten 6 miljoen, zeg maar 5% bezuinigen. Vooral de kosten 
van de jeugdzorg en WMO zijn uit de hand gelopen. 5% bezuini-
gen is heel veel, want net als thuis zijn er veel vaste kosten waar 
je niet direct op kunt bezuinigen. We zullen als gemeenteraad 
alle uitgaven tegen het licht moeten houden. Ik houd mijn hart 
vast.

Den Haag
Ik krijg het idee dat de gemeenten te veel taken hebben en te 
weinig geld uit Den Haag krijgen. Ik heb dan ook een dringend 
beroep gedaan op de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie 
om aan de gemeenten te denken bij hun begroting.

Wij in Rheden
Bij dit alles moeten we niet uit het oog verliezen dat we hebben 
ervaren dat de overheid niet alle problemen zelf kan oplossen 
maar een meer ondersteunende rol moet spelen. De samenle-
ving is aan zet. Daarin gebeurt al veel, soms met steun van de 
gemeente. Die steun moeten we niet wegbezuinigen. En we 
moeten doorgaan met het opruimen van belemmeringen. Dus 
niet afbreken maar ruimte geven. Waar 
loopt u tegenaan? Laat uw stem horen.

Zo zie ik dat.

Hendri Witteveen
Fractievoorzitter ChristenUnie

cu.h.witteveen@rheden.nl

Gast van de Raad

Wat is dat? Dat vroeg ik mij af toen ik een uitnodiging kreeg. 
Iedere maand worden ongeveer 100 inwoners van de gemeente 
Rheden uitgenodigd als speciale gast van de 
gemeenteraadsvergadering. 
Nu zijn de diverse soorten gemeenteraadsvergaderingen open-
baar, maar als speciale gast heb je een apart ‘voorprogramma’. 
We waren ongeveer met 10 personen op deze snikhete 25ste juni 
en werden ontvangen door burgemeester Carol van Eert, een 
drietal raadsleden en de airco. 

Wij kregen eerst een presentatie waarbij we een kijkje in de keu-
ken kregen van het functioneren van een gemeenteraad en 
welke personen daarin optreden. Je kunt allerlei vragen stellen. 
Omdat wij vervolgens de openbare raadsvergadering gingen bij-
wonen werd ons ook uitleg gegeven hoe zo’n vergadering in 
elkaar zit. Zo namen wij voorbereid plaats op de publieke tribune 
en volgden de debatten over de diverse onderwerpen. Daarna 
volgden de hamerstukken en was er na afloop nog tijd om de 
raadsleden te spreken. Wat moet ik verder vertellen (maximaal 
200 woorden)? Kom zelf kijken. Als je nog geen uitnodiging hebt 
gehad, kun je ook zelf contact met de gemeente opnemen. 
Zeker een aanrader als je vroeger niet goed hebt opgelet op 
school zoals ik.

Bernhard de Vries

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 gemeente-
raad.  Dit keer: de gemeenteraad

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

24 september   Raadsvergadering

1 oktober   Oriënterende vergadering

8 oktober  Voorbereidende vergadering

29 oktober Raadsvergadering


