NOTULEN
van de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Rozendaal
d.d. 28 oktober 2014

Aanwezig
Raadsleden:

mw E.J.G. Hupkes, dhr A.G.H. Koning, dhr B. van der Plas, dhr C.P. Schmidt,
mw C.C. Spillenaar Bilgen-Dekker, mw M. Visser

Voorzitter:
Wethouders:
Griffier):

dhr J.H. Klein Molekamp
dhr A. Logemann, dhr G.H. van Gorkum
dhr K.M. Schaap

Verslag:

Buro Service Overasselt, mw W.J.J. Verheijen-Verkroost

Afwezig:

mw M.S. Albrecht, dhr H.M. Veltman, en dhr G.J. Willemse

1.

Opening en spreekrecht

De voorzitter opent de vergadering om 21.10 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
Er is bericht van verhindering van mw Albrecht, dhr Veltman en dhr Willemse.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.
3.

Ingekomen stukken en mededelingen

INGEKOMEN STUKKEN:
- Dhr Schmidt heeft het Reglement Basisreglement Personen gelezen en vond het een helder stuk.
Hem is opgevallen dat er een lijst bij zit die gesloten is. Als er iemand bij komt die de informatie wil
verkrijgen, dient het besluit opnieuw vastgesteld te worden. Het was handiger geweest als de term
“onder andere” was gebruikt.
- Mw Spillenaar Bilgen zegt dat bij de ingekomen stukken de Dienstencatalogus 2015 van Presikhaaf
Bedrijven zat. In de commissie heeft een OR-lid van Presikhaaf Bedrijven ingesproken. Een deel van
de raad heeft inmiddels kennisgemaakt met de daadwerkelijke uitvoering bij Presikhaaf Bedrijven. Zij
is benieuwd hoe het college verder gaat in 2015 met Presikhaaf Bedrijven.
Wethouder Logemann antwoordt dat er een bestuurlijke verkenning is geweest. Daaruit blijkt dat de
gemeenten in de regio er alle anders tegenover staan. Rozendaal heeft aangegeven voor samenwerking met Presikhaaf Bedrijven te zijn, maar realiseert zich ook dat er op termijn wellicht andere wegen
gezocht moeten worden. De stand van zaken is dat halverwege november er een 24 uurs-conferentie
wordt gehouden van portefeuillehouders. Daar komt ook de toekomst van Presikhaaf Bedrijven ter
sprake. Daarna zal er een bestuurlijk traject ingezet worden en rond 1 april 2015 zal er helderheid
verschaft worden. De Regiogemeenten hebben afgesproken dat de huidige SW-ers bij Presikhaaf
Bedrijven werkzaam kunnen blijven. Zolang er geen besluiten genomen zijn, wordt het huidige beleid
voortgezet. De begroting van Presikhaaf ligt bij de gemeente en hij is samen met de ambtenaren bezig een concept gevoelen van de raad op te stellen. Dit komt binnenkort naar de raad. Gezien het
tijdpad zal dit een schriftelijke procedure zijn.
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Mw Spillenaar Bilgen vraagt of in de decembervergadering iets meer verteld kan worden over de
novemberconferentie. Het duurt voor de doelgroep heel lang als pas op 1 april 2015 nadere informatie
komt. Wethouder Logemann antwoordt dat de regioportefeuillehouders hebben afgesproken dat iedereen dezelfde informatie zal geven. Of hij in december informatie kan geven, hangt af van wat er op
de conferentie in november daarover afgesproken wordt.
MEDEDELINGEN
De voorzitter deelt mee dat het college voornemens is de 800 meter extra fietspad aan te laten leggen omdat het binnen het door de raad gevoteerde krediet valt. Mocht de raad het hier niet mee eens
zijn, dan kan men dat melden.
Dhr Schmidt vraagt aandacht voor de boommarters die in gevaar gebracht kunnen worden.
Wethouder Logemann antwoordt dat het fietspad mede onder directie van Natuurmonumenten aangelegd wordt. Natuurmonumenten is geïnformeerd over welke bomen het gaat.
4.

Notulen van de vergadering van 9 september 2014

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
NAAR AANLEIDING VAN
Mw Hupkes merkt op dat BGR vernomen heeft dat omliggende gemeenten grote twijfel hebben over
de voortzetting van de Stadsregio. Zij vraagt naar de actuele stand van zaken.
De voorzitter antwoordt dat de plus van de WGR-plus af gaat. De vraag is in welke vorm de samenwerking verder gaat. Er liggen voorstellen waarvan de gemeente Rozendaal heeft gezegd ermee te
kunnen leven. Een regionale samenwerking heeft echter alleen zin als en de gemeente Nijmegen en
de gemeente Arnhem meedoen. Arnhem heeft kanttekeningen bij het voorstel geplaatst. Op 30 oktober is er een stadsregioraad en op 6 november is er overleg met alle colleges van B&W, waar dit besproken wordt. Een stadsregio zonder Arnhem is geen stadsregio. De samenwerking tussen Rozendaal en Arnhem is goed en moet zo blijven.
Dhr Schmidt merkt naar aanleiding van de voorlichting van de heer Joosten op 16 september bij de
gemeente Rheden op dat hij in de krant wat zorgpuntjes heeft gelezen. Aangegeven wordt dat het
aantal brandvoertuigen teruggebracht wordt, in Velp zelfs naar één. Hij vraagt of dat ene voertuig in
Velp de aanrijtijd van 8 minuten kan garanderen naar Rozendaal.
De voorzitter antwoordt dat het voorstellen betreft die momenteel besproken worden. Het is nog geen
besluit. Deze voorstellen zijn een tweetal weken na de bijeenkomst in Rheden bij de gemeente binnen
gekomen. Hij heeft vandaag overleg gehad met de betrokken brandweercommandant, samen met de
burgemeester van Rheden. Er is vandaag een brief naar de heer Joosten gezonden waarin aangegeven staat dat gegarandeerd moet worden dat de brandveiligheid op hetzelfde niveau blijft als nu.
Daarnaast is een aantal technische bezwaren ingebracht. De heer Joosten is gevraagd een antwoord
op deze brief te formuleren dat doorgezonden zal worden naar de gemeenteraad.
5.

Actielijst

Dhr Schmidt vraagt of er al iets te melden is met betrekking tot de actiepunten over de Keuzenota
decentralisatie sociaal domein.
Wethouder Logemann antwoordt dat bij de second opinion geen datum genoemd werd. Hij zal de
raad schriftelijk informeren in de decembervergadering.
6.

Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan de Del en het aanpassen
van de komgrens van Rozendaal

Dhr Koning geeft aan dat wat voorligt een gewijzigd plan is naar aanleiding van het ingrijpen van de
Raad van State. Ook heeft BGR gekeken naar de zienswijzen en hoe zij beantwoord zijn. Tot slot
heeft BGR geconstateerd dat het plan zelf wordt aangepast op de scheidingslijn tussen de Kapellenberg en de nieuwe wijk. Een aantal zaken komt steeds weer naar voren, o.a. de zorg dat gemeenschappelijk met Rheden het verkeer aangepakt moet worden. Hij is blij dat de wethouder in de commissie heeft toegezegd dat te doen. Wat in de commissie niet naar voren is gekomen is het geluid en
het milieu. Hij vraagt het college of zij samen met het college van Rheden wil praten met Rijkswater-

Raadsvergadering gemeente Rozendaal d.d. 28 oktober 2014

2

staat over het gat in de geluidswal en of zij ervoor open staan om dit gat te dichten. BGR vindt het ook
belangrijk dat de financiën op orde blijven.
Dhr Van der Plas spreekt zijn complimenten uit richting ambtenaren en wethouder over de manier
waarop de zienswijzen zijn behandeld en beantwoord. Hij vraagt in het vervolgproces aandacht te
blijven geven aan het contact met de omwonenden. De timing van de hoorzitting was wat onhandig in
de herfstvakantie, dit is een aandachtspunt voor de toekomst. Hij sluit zich inhoudelijk aan bij de heer
Koning.
Mw Visser is het eens met de zienswijzen. Het is goed dat de lijntjes met de gemeente Rheden kort
zijn. Zij is blij met de voortgang op dit moment.
Wethouder Van Gorkum antwoordt dat het gat in de geluidswal van 300 meter in zijn geheel op Rhedens grondgebied ligt. Rheden stelt dat maar twee huizen hier last van ondervinden en wil hier geen
geld aan besteden. Tijdens een recente studiereis naar Stuttgart, waar ook de HID van RWS aanwezig was, heeft de burgemeester gevraagd of er nog een mogelijkheid was om de ontbrekende 300
meter geluidswal te bekostigen vanuit RWS. De HID antwoordde daar volmondig 'no way' op. Het lijkt
hem onmogelijk om met Rheden richting RWS te gaan om te kijken of er openstaand budget zou zijn.
De voorzitter geeft de geschiedenis van het voorgaande college hieromtrent weer. Hij schat de kans
heel laag in om RWS de geluidswal aan te laten leggen. Het blijft een permanent aandachtspunt.
Dhr Koning stelt dat er allerlei ontwikkelingen zijn en proeven gehouden worden om iets te doen aan
geluid samen met milieu. Men zoekt nog steeds locaties voor dergelijke proeven. Naar zijn idee is het
de moeite waard om hierop in te steken richting RWS.
Wethouder Van Gorkum antwoordt dat hij de afgelopen maanden intensiever contact heeft gehad
met bewoners en hij zal dat zeker voortzetten.
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.
7.

Voorstel tot vaststellen van de Nota Jeugdhulp gemeente Rozendaal

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.
8.

Voorstel tot vaststellen van de Verordening Jeugdhulp gemeente Rozendaal

Mw Spillenaar Bilgen zegt dat in de verordeningen staat 'gemeente' en 'college' en uit de definitie
maakt zij op dat dit het college van Rozendaal is. Zij begrijpt dat het werk gemandateerd wordt aan
Rheden, maar leest dat niet terug in de verordeningen.
Wethouder Logemann antwoordt dat het college een mandaat geeft aan de ambtenaren van de gemeente Rheden. De uitvoering wordt gemandateerd. Hier moeten nog gesprekken over plaatsvinden.
Mw Spillenaar Bilgen concludeert dat het college van Rozendaal verantwoordelijk blijft en de uitvoering van het werk gemandateerd wordt aan de ambtenaren van de gemeente Rheden.
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.
9.

Voorstel tot vaststellen van de Verordening Wmo 2015

Mw Spillenaar Bilgen heeft uit de commissie begrepen dat er in de verordeningen allemaal verschillende evaluatietermijnen staan. Het is de bedoeling dat het college eens per kwartaal een financiële
evaluatie geeft en dat er eenmaal per jaar een inhoudelijke evaluatie komt. Zij zou zelf de eerste twee
jaren, naast de financiële verantwoording per kwartaal, een verantwoording op inhoud per half jaar
willen zien.
Wethouder Logemann antwoordt dat er ieder kwartaal een inhoudelijke rapportage komt en daarnaast een financiële rapportage die aansluit bij de Turap.
Dhr Schmidt heeft in de krant een artikel gelezen "gemeente toch plicht mantelzorg". De VNG heeft
de afgelopen jaren gelobbyd om in de toerekening van zorg 1,5 uur weg te strepen voor rekening van
familieleden van de aanvrager. De staatssecretaris heeft hierop gereageerd dat de Kamer hier een
uitspraak over gedaan heeft en dat het niet aan de orde is. Hij vraagt of de wethouder bekend is dat
op het punt van toekenning van de zorg in het land in strijd met afspraken in de Kamer en de wet gehandeld wordt. Verder vraagt hij of er vanuit gegaan kan worden dat de regelgeving in Rheden en
Rozendaal op een juiste wijze wordt toegepast.
Wethouder Logemann kent het artikel. Hij antwoordt dat de gemeenten verplicht zijn om zorg te leveren. Mantelzorg wordt een belangrijk onderwerp omdat er voor een andere aanpak gekozen wordt. Als
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een aanvrager voor een voorziening gaat overleggen met de gemeente, wordt ook naar een eigen
bijdrage gekeken. Dat kan van de aanvrager zelf zijn, familieleden of de naaste omgeving.
Dhr Schmidt verduidelijkt zijn vraag. Hij stelt dat in de procedure ervan uitgegaan moet worden dat er
geen mantelzorg is. Wethouder Logemann antwoordt dat in een gesprek de mantelzorg ter sprake
komt. De gemeente heeft echter de plicht zorg te leveren, bekeken wordt hoe dat op een zo passend
mogelijke manier kan.
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.
10.

Voorstel tot vaststellen van de Beleidsnota Participatiewet gemeente Rozendaal

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.
11.

Voorstel tot vaststellen van verordeningen op grond van de Participatiewet en de Wet
maatregelen WWB

De voorzitter stelt dat de in de commissie verstrekte wijzigingsvoorstellen geacht worden integraal
onderdeel te zijn van de verordeningen.
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.
12.

Voorstel tot het voteren van een krediet ad € 83.000,- voor noodzakelijk onderhoud aan
de Dorpsschool

De voorzitter zegt dat de wethouder heeft toegezegd de raad te informeren over de uitkomst van het
gesprek met het schoolbestuur.
Mw Spillenaar Bilgen vraagt of het mogelijk is eerst van de wethouder te horen wat afgesproken is
met het schoolbestuur en dan pas het voorstel vast te stellen.
Wethouder Logemann antwoordt dat afgesproken is in het verleden dat de school goed onderhouden
moet worden en daar is een voorstel voor gedaan. De vraag vanuit BGR tijdens de vorige raadsvergadering is beantwoord, vandaar dat het voorstel nu weer voorligt. Hij wil graag dat het krediet er is
zodat, als er onderhoud gepleegd moet worden, dat ook gedaan kan worden. Er zal geen onnodig
onderhoud gedaan worden. Indien nodig, is uitstel mogelijk.
De voorzitter zegt dat als het overleg met het schoolbestuur daartoe aanleiding geeft, er teruggekomen kan worden op het genomen besluit.
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.
13.

Comptabiliteit

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.
14.

Voorstel inzake het doen van een aanbeveling inzake de herbenoeming van de burgemeester

De voorzitter geeft aan dat, ondanks dat het agendapunt hem betreft, de raad ermee akkoord is dat
hij de vergadering blijft voorzitten.
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.
Dhr Koning merkt op dat op zeer eendrachtige wijze tot het advies is gekomen. Hij wil namens de
raad en de vertrouwenscommissie de burgemeester van harte feliciteren met de aanbeveling inzake
zijn herbenoeming.
De voorzitter dankt voor deze positieve geste en dankt de commissie die het advies heeft voorbereid.
De herbenoeming is voor zes jaar. Het is hem gezien zijn leeftijd niet mogelijk die zes jaar vol te maken. Het is wel zijn voornemen om de vier jaar vol te maken. Hij doet het ook graag omdat hij deze
functie ontzettend boeiend vindt. Hij heeft ook aangekondigd dat hij na zijn burgemeestersperiode in
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Rozendaal wil blijven wonen. De afgelopen zes jaar hebben hem veel inspiratie gegeven. Hij voelt
zich thuis in Rozendaal. Hij vindt het ook heel leuk om bij bijzondere gelegenheden te vernemen hoe
trots de Rozendalers op hun gemeente zijn. Dit draagt hij ook uit naar collegae, Provincie en Rijk.
Toen hij aantrad leek het alsof de wijk de Del al bijna ontwikkeld was, of de Dorpsschool al een voldongen feit was en nu heeft hij de hoop dat als hij maar lang genoeg blijft zitten, dit toch nog in zijn
periode gerealiseerd wordt. De jeugd en de toekomstige jeugd van Rozendaal heeft recht op een
school die aan de modernste eisen voldoet. De wijk de Del is toch een toevoeging aan Rozendaal,
zoals ook de wijk de Kapellenberg in het verleden veel weerstanden heeft opgeroepen en nu niet
meer gemist kan worden.
De afgelopen periode is opgevallen dat een burgemeester een veelheid van taken heeft, waar soms
ook een strijdigheid in zit. Hij is voorzitter van het college en voorzitter van de raad en hij probeert een
evenwicht tussen beide functies te krijgen.
Als burgemeester ben je het boegbeeld van de gemeenschap en daarom is het leuk dat de gemeenschap zo trots op zichzelf is. In Rozendaal word je als burgemeester echt geacht de burgervader te
zijn. Dat maakt het functioneren zo boeiend, het menselijke aspect.
Ook heeft de burgemeester een functie ten aanzien van de openbare orde. Hij vindt de samenwerking
met de andere gemeenten belangrijk. Het voordeel van de burgemeester van Rozendaal is, dat die er
nauwelijks belangen heeft. Een grote gemeente staat anders tegenover het overdragen van taken
naar een andere gemeente of een regio dan een kleine gemeente als Rozendaal die het moet hebben
van de goede contacten met de buurgemeenten om zelfstandig te kunnen blijven.
15.

Rondvraag

Mw Hupkes vraagt naar aanleiding van de openbare notulen van B&W, of voor gegunde werkzaamheden Rozendaalse bedrijven, indien van toepassing, actief uitgenodigd worden voor het uitbrengen
van offertes. Wethouder Van Gorkum zal via de notulen hier antwoordt op geven.
Antwoord
Hier wordt al geruime tijd rekening mee gehouden. Hoveniersbedrijf Rozendaal voert werkzaamheden
uit in het openbaar groen. Schildersbedrijf Vincent Jansen heeft al meerdere malen een uitnodiging
ontvangen voor het indienen van een offerte voor o.a. het schilderen van de Dorpsschool en het gemeentehuis.
Mw Visser deelt mee dat de datum van het raadsuitje donderdag 11 december vanaf 16.00 uur is.
Specifieke details volgen.
Mw Spillenaar Bilgen wijst, naar aanleiding van hetgeen vanavond gezegd is over de samenwerking
van Rozendaal in de regio, op het 7-stappenplan van de VNG waarin zij zeggen dat in het licht van de
decentralisaties het steeds belangrijker wordt om goed samen te werken. Zij vraagt zich af of het een
idee is dat het college een kadernota Regionale Samenwerking opstelt vanuit de ervaring die Rozendaal al jaren heeft en deze bij de buurgemeenten probeert in te laten brengen.
De voorzitter vindt dit een charmante gedachte.
16.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur
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