COALITIEAKKOORD ROSENDAEL'74 EN PAK ROZENDAAL – APRIL 2014
Inleiding
Rosendael '74 en PAK Rozendaal (hierna gezamenlijk te noemen: Partijen)
artijen) verklaren zich bereid
om in wederzijds vertrouwen harmonieus samen te werken tijdens de bestuursperiode
2014-2018 in raad en college van B&W. Daartoe is op de volgende onderdelen een
coalitieakkoord opgesteld.

Verbindende gemeente
Partijen
artijen streven naar een verbindende gemeente waar de inbreng en betrokkenheid van de
inwoners serieus wordt genomen en waar de samenhang en onderlinge band wordt versterkt.
Partijen willen meer gebruik maken van de kracht
kracht, kennis en kwaliteiten van de inwoners en de
kansen die dat biedt voor Rozendaal. Dat betekent het stimuleren van lokale initiatieven en een
vroegtijdige dialoog aangaan waarbij serieus rekening wordt gehouden met de visie van alle
betrokkenen.. Op die manier kunnen we als gemeentebestuur en inwoners actief samenwerken
aan een sterk, sociaal en veilig
veil Rozendaal met een goede balans tussen persoonlijk belang en
algemeen belang. Partijen zullen het multifunctioneel gebruik van gebouwen, zoals de
Dorpsschool, het Rhedens en de kerk, voor maatschappelijke activiteiten stimuleren.
stimuleren

Dorpsschool
De raad heeft in de raadsvergadering van 18 februari 2014 de Bremlaan als definitieve locatie
aangewezen voor nieuwbouw van de Dorpsschool Rozendaal. Partijen streven ernaar een
zorgvuldig en voortvarend proces te doorlopen, zodat de school zo snel mogelijk kan wo
worden
gebouwd. Betrokkenen zullen worden geconsulteerd over onderwerpen als de
verkeersafwikkeling door de wijk en de landschappelijke inpasbaarheid. Partijen streven naar
een verkeersveilige oplossing voor alle weggebruikers.
Bij de school zal een gymzaal worden gebouwd, die ook gebruikt kan worden voor
sportactiviteiten en kleinschalige bijeenkomsten.
Partijen streven naar een zo duurzaam mogelijke bouw van de nieuwe school.
school Onderzocht dient
te worden of economisch verantwoord energieneutraal kan worden gebouwd.
De huidige huisvesting van de Dorpsschool aan de Steenhoek moet tot aan de overgang naar de
nieuwe locatie voldoende worden onderhouden.

Sociaal beleid
De komende decentralisaties in het sociaal domein (Jeugdzorg, Participatiewet en de AWBZ )
hebben veel impact op de taken van de gemeente. Partijen willen de
d huidige regionale
samenwerking voortzetten onder het motto: ‘regionaal wat kan, lokaal wat moet’. Dat geldt ook
voor het aanhouden van financi
financiële
le buffers om aan de nieuwe taakstelling
taakstellin te kunnen voldoen.
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Partijen
artijen willen dat de inwoners van Rozendaal kunnen rekenen op de zorg die zij nodig hebben.
Rozendaal werkt organisatorisch samen met buurgemeenten, maar blijft uiteraard zelf
verantwoordelijk voor haar inwoners. In geval van calamiteiten of problemen blijft er altijd een
aanspreekpunt binnen de gemeente Rozendaal waar de Rozendalers kunnen reke
rekenen op hulp.
Anticiperend op de decentralisatie van taken willen Partijen een inventarisatie opstellen waaruit
duidelijk wordt waar de behoefte en kansen liggen van Rozendalers (sociale kwaliteit) en hoe
verbindingen tussen de verschillende organisaties
organi
en
n samenwerkingsverbanden mogelijk zijn.
Partijen willen voor wat betreft de jeugdzorg in het verlengde van de afspraken over het
Centrum van Jeugd en Gezin samenwerken met de gemeente Rheden op basis van de pilot
gebiedsaanpak Velp en Rozendaal.
De samenwerking
werking met buurgemeente Rheden rond de WMO wordt gecontinueerd. Dat
betekent dat het WMO-loket
loket in Rheden ook de inwoners van Rozendaal bedient. Mocht het
voor een inwoner van Rozendaal onmogelijk zijn om het WMO-loket
WMO loket in Rheden te bezoeken,
dan wordt daar een passende oplossing voor gevonden (bijv
(bijvoorbeeld huisbezoek).
Partijen willen, voor wat betreft het arbeidsmarktbeleid, een regionale uitvoering van regionale
taken, op de wijze zoals dat nu ook gebeurt. Presikhaaf Bedrijven blijft
blijft,, zolang zij levensvatbaar
levensv
blijft, de partner als het gaat om Beschermd
Besch
werken en Arbeidsbemiddeling in het kader van de
Participatiewet.

Openbare orde en veiligheid
Partijen streven naar een gemeente waar iedere inwoner zich veilig voelt. Dit is een taak van de
overheid. In het voorjaar van 2013 is fase één van een stappenplan gestart, met de nadruk op
preventie, bewustwording, bureninitiatieven en extra surveillance van politie. In september
2014 vindt een evaluatie plaats. Indien het aantal inbraken niet verder is gestegen, zullen
Partijen het belang van preventie,
preventie bewustwording en eigen initiatieven van inwoners blijven
stimuleren en benadrukken.. De burgemeester zal worden verzocht te blijven hameren op
voldoende surveillance door de politie. Indien het aantal inbraken blijft toenemen, wordt stap 2
– cameratoezicht op in- en uitvalswegen – bespreekbaar. Los daarvan zullen ook alternatieven
in ogenschouw worden genomen, zoals bijvoorbeeld een Whatsapp-groep
groep.

Ruimtelijke ordening
Partijen zijn zich ervan bewust dat het bestemmingsplan Kom 2008 en bestemmingsplan
Buitengebied 2008 in de komende raadsperiode zal worden geactualiseerd
geactualiseerd.
De bestemmingsplanprocedure voor een nieuwbouwwijk op De Del is reeds in gang gezet. Dit is
een democratisch genomen besluit, Partijen zullen dit respecteren. Daarnaast biedt het
gesloten contract met Credo geen ruimte tot aanpassingen, tenzij de Raad van State op
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inhoudelijke gronden (in tegenstelling tot procedurele gronden) de wijziging in het
bestemmingsplan afkeurt.. In dat geval ontstaat een nieuwe situatie en zullen Partijen een
afweging maken of zij zich bij deze uitspraak neerleggen en een alternati
alternatieve financiering voor
de school uitwerken.
Op het moment dat de Dorpsschool
orpsschool op de Bremlaan is gebouwd, komt het perceel op de
Steenhoek vrij voor woningbouw.
woningbouw Partijen zullen de houtwal herstellen en onderzoeken naar
welk type woningen op dat moment in Rozendaal vraag is.
Partijen achten, naast bovenbeschreven ontwikkelingen,
ontwikkelingen nieuwe grootschalige bouwprojecten
in Rozendaal niet wenselijk.

Verkeer
Partijen zien momenteel op drie locaties in Rozendaal een verkeerssituatie die verbetering
behoeft. Rond de beide scholen, Steenhoek en Kleiberglaan,, en de Schelmseweg. Met name de
situatie rond de scholen leent zich uitstekend voor overleg met buurtbewoners. De
Schelmseweg is al jaren een doorn in het oog voor vele Rozendalers. In samenhang met de
bouw van de school aan de Bremlaan zal in nauwe samenwerking met de provincie naar
alternatieven worden gezocht voor een verkeersveilige oversteek voor fietsers en voetgangers.
Deze oversteek is overigens niet alleen voor het schoolverkeer van belang. Daarnaast zullen in
de wijk rondom het schoolperceel
perceel infrastructurele aanpassingen noodzakelijk zijn.
Op wegen waar de maximum snelheid regelmatig wordt overschreden zal in overleg met de
politie worden bezien of verbetering mogelijk is.

Onderwijs
Partijen
artijen hechten aan goed onderwijs en goede onderwijsfaciliteiten in onze gemeente. Partijen
willen de Dorpsschool en het Rhedens waar mogelijk faciliteren om het huidige kwaliteitsniveau
te behouden of te verbeteren. Scholen worden zelf verantwoordelijk voor passend onderwijs,
onderwijs
de gemeente zal hierbij faciliterend optreden. In het kader van
n de decentralisaties wordt de
gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg en zal nauwer gaan samenwerken met de scholen.
De gemeente kan daarnaast een actieve verbindende rol spelen met andere organisaties en
instanties, bijvoorbeeld voor het invullen van ma
maatschappelijke stages.

Jeugd
Alle generaties doen mee in Rozendaal, dus ook de jongeren. Voor de jongeren zijn er veel
speelplaatsen, maar deze voldoen niet altijd aan de wensen van de kinderen in de buurt
buurt.
Daarnaast zijn er weinig faciliteiten voor tieners,
ti
zoals een skatebaan of trapveldje. Partijen
zullen met de jongeren en/of hun ouders onderzoeken waaraan behoefte is.
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Sport
Sportverenigingen spelen een belangrijke verbindende en maatschappelijke rol. Daar waar
mogelijk en nodig zullen verenigingen door de gemeente ondersteund of gefaciliteerd worden.
worden
De gemeente gaat in gesprek met lokale sportverenigingen en probeert waar mogelijk deze
verenigingen te faciliteren.

Duurzaamheid
Partijen zijn van mening dat de gemeente Rozendaal verder invulling moet geven aan het
landelijk energieakkoord en een voorbeeldfunctie kan vervullen op het gebied van
duurzaamheid. Dat kan door als gemeente zelf duurzamer te worden in het energieverbruik en
door inwoners te faciliteren en te stimuleren op het gebied van duurzaamheid, zoals het nemen
van energiebesparende maatregelen
maatregelen, het gebruik van zonne-energie of het ontkoppelen van
hemelwaterafvoer en riool.. Ook andere duurzame initiatieven van inwoners worden
aangemoedigd. Bij de bouw van de nieuwe Dorpsschool en de nieuwbouw op De Del worden de
mogelijkheden van duurzaam en energieneutraal bouwen verder onderzocht en waar mogelijk
in praktijk gebracht, mits het economisch verantwoord is.

Groene gemeente
Partijen willen het groene karakter van Rozendaal, zowel binnen als buiten de bebouwde kom,
behouden en waar mogelijk versterken. Ook daarbij vragen Partijen actieve betrokkenheid en
participatie van burgers, bijvoorbeeld door adoptie van kleinschalig groen
groen in een buurt. Partijen
willen groene en veilige speelplekken voor kinderen, groen rondom de school en ruimte voor
biodiversiteit in de openbaree ruimte, waardoor flora en fauna worden gestimuleerd.
gestimuleerd Partijen
onderzoeken de mogelijkheid om het gebruik van cchemische
hemische bestrijdingsmiddelen verder terug
te dringen,, hiervoor is reeds een pilot gestart
gestart.

Gemeentelijke gebouwen
De Molenschuur en de Torckschool hebben geen huisvestingsfunctie
functie meer voor de gemeente,
maar nog wel een maatschappelijke functie.
functie. Er zijn wel aanzienlijke kosten verbonden aan het
beheer en onderhoud van deze gebouwen. Partijen vinden het belangrijk dat de Molenschuur
en Torckschool goed onderhouden worden en behouden blijven voor Rozendaal. Partijen willen
onderzoeken of verkoop van
an deze panden tot de mogelijkheden behoort. Men kan dan denken
aan verkoop aan Geldersch Landschap & Kasteelen.
Kasteelen Uiteraard
iteraard zal gezocht worden naar een
passende oplossing voor de huidige gebruikers. De gemeente kan middels strikte bepalingen in
het bestemmingsplan
ngsplan vastleggen voor welke doeleinden de panden wel of niet kunnen worden
verhuurd.
Partijen zien ook een rol weggelegd voor het kerkgebouw. Het kerkgebouw zal worden
verbouwd, hiervoor heeft de gemeente reeds een subsidie toegezegd.
toegezegd De gemeente zal
benutting
nutting van de ruimte door Rozendalers voor niet-kerkelijke
niet kerkelijke bijeenkomsten en
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maatschappelijke activiteiten in overleg met de kerk stimuleren. Partijen denken dan
bijvoorbeeld aan een uitgiftepunt van de bibliotheek.

Communicatie
De belangrijkste communicatiekanalen van de gemeente zijn nu de website en “In de Roos”. “In
de Roos” wordt goed gelezen door de Rozendalers en bevat steeds meer informatie. Naast “In
de Roos”” achten Partijen het gebruik van social media wenselijk. Hierbij denken wij met name
aan een Twitter-account
account waarop de gemeente belangrijke informatie acuut kan delen (denk
hierbij aan buurtpreventie en calamiteiten).

Zelfstandigheid
Partijen streven ernaar dat de gemeente Rozendaal zelfstandig blijft. Niet als doel op zich, maar
als middel om de goede voorzieningen te kunnen handhaven. Een zelfstandige gemeente
bepaalt zelf waaraan het geld wordt uitgegeven en is in staat korte lijnen met inwoners te
behouden. Partijen realiseren zich dat om zelfstandig te kunnen bli
blijven aan een aantal
voorwaarden zal moeten worden voldaan. De constructieve samenwerking met buurgemeenten
moet worden voortgezet.
Rozendaal heeft een slapende rekenkamer. Partijen willen alleen een onderzoek door de
rekenkamer instellen indien hier een concrete aanleiding voor is, niet
iet omdat elke gemeente zo
nu en dan een onderzoek in zou moeten stellen.
Subsidiebeleid
Partijen
artijen willen een eenvoudig, éénduidig en transparant subsidiebeleid dat aansluit op
initiatieven die:
• de onderlinge band en samenhang binnen Rozendaal versterken
• een positieve bijdrage leveren aan het sociaal beleid
• een duidelijke waarde hebben binnen één
n van de overige beleidskaders

Financieel beleid
Partijen staan een behoudend financieel beleid voor met
met een duidelijke begrotingsdiscipline.
Doelstelling is om de algemene reserves op peil te houden.. Met de wet HOF (Houdbare
Overheidsfinanciën) en dientengevolge het schatkistbankieren is de financiële situatie van
Rozendaal veranderd. Het uitgangspunt van een sluitende begroting blijft echter ongewijzigd.
Onderzocht zal moeten worden hoe de vermindering van rente inkomsten en de bezuinigingen
van het rijk kunnen worden opgevangen.

Wethouders
Rosendael ’74 en PAK Rozendaal dragen respe
respectievelijk G.H. van Gorkum en A.
A Logemann voor
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als wethouders voor de bestuursperiode 201
2014-2018. Beide wethouders zullen parttime hun
functie vervullen, G.H. van Gorkum 24 uur, A.
A Logemann 16 uur per week. De
portefeuilleverdeling is als volgt:
Vervanging:
Portefeuille burgemeester
Openbare orde en veiligheid
Gehele portefeuille
Personeel en Organisatie
Wethouder G.H. van Gorkum
Automatisering
Voorlichting
Beleidscoördinatie en kwaliteitsbewaking
Externe contacten
Portefeuille Wethouder G.H. van Gorkum
Economische zaken
Financiële zaken
Ruimtelijke Ordening
Volkshuisvesting
Milieu
Monumentenzorg
Grondzaken
Openbare Werken
Begraafplaats
Verkeer en vervoer
1e loco burgemeester

Gehele portefeuille:
Wethouder A. Logemann

Portefeuille Wethouder A. Logemann
Sociale zaken
Welzijn
Jeugdbeleid
Regionale samenwerking Sociaal Domein
Onderwijs
Volksgezondheid
Cultuur
Toerisme, recreatie en sport
2e loco burgemeester

Gehele portefeuille:
Wethouder G.H. van Gorkum

Aldus overeengekomen tussen de partijen, Rozendaal, 11 april 2014
Namens Rosendael'74
De fractievoorzitter,

Namens PAK Rozendaal
De fractievoorzitter,

M.S. Albricht-Brinkman

A. Logemann
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