Rozendaal bijeen houden !
Meneer de voorzitter, dames en heren, collega’s.
Dit is het thema van de BGR bij de algemene beschouwingen voor 2014 en volgende jaren.
Een eerste analyse van de gepresenteerde begroting voor de jaren 2014 t/m 2017 geeft een
sluitende begroting met voldoende vertrouwen . Rozendaal staat er financieel goed voor in 2014. Het
college en het ambtelijk apparaat letten goed op de centen.
De lasten voor burgers en ondernemers gaan alleen met het inflatiepercentage omhoog. Daar
mogen we blij mee zijn. De BGR is het in ieder geval.
Den Haag laat gemeenten lang, erg lang wachten op hun besluiten. De keus van de wethouder om de
onzekerheden niet al op te nemen in 2015 en volgende jaren is voor de BGR begrijpelijk. Dat
betekent echter wel veel bijstellingen de komende jaren door de decentralisaties.
De komende jaren staan 3 ontwikkelingen centraal op de agenda van de gemeente Rozendaal:
1. Het realiseren van de nieuwbouw van de dorpsschool
2. De nieuwbouw en verkoop van woningen op de Del
3. De voorbereiding en uitvoering van de 3 decentralisaties op sociaal gebied.
Wij hebben als BGR op de 3 ontwikkelingen een onderbouwde visie op. Maar ik begin met een
algemeen beeld van onze mooie gemeente.
Een mooi, groen dorp waar het prettig en zo veilig mogelijk wonen, werken, spelen en leren is.
Ofte wel waar is het goed wonen : in Rozendaal ! Daarom stond Rozendaal in de lijst van de Elsevier
weer op 1. Echter de veiligheid en het gevoel van onveiligheid is een belangrijk punt voor de BGR en
niet alleen nu na de recente incidenten van de vorige week!
Een aantal aspecten van onze gemeente wil ik aanstippen. Ik begin met:
Prettig en veilig wonen .Voor iedereen is dit thema verschillend in te vullen, maar uit onze recente
enquête bleek grosso modo dat voor de meeste inwoners het prettig wonen is.
Zo veilig mogelijk wonen is vanwege misdrijven in de afgelopen jaren helaas een hot item geworden.
Het college is daar goed mee omgegaan, maar de BGR realiseert zich dat het voor steeds meer
inwoners niet veilig is. Inbraak en diefstal is en blijft een probleem in Rozendaal waar al veel tegen
gedaan wordt. Maar het lijkt onveiliger te worden. De BGR wil snel deze zaak weer op de agenda van
de raad hebben om de huidige situatie te beoordelen en samen tot efficiënte maatregelen te komen.
Veiligheid in huis is, vooral bij ouderen, een continu aandachtspunt. De BGR heeft burenhulp voor de
kierstandhouders al eerder aangeboden en denkt na of nog meer vanuit burenhulp gefaciliteerd kan
worden. Buurtpreventie " het ken je buren" , goed hang en sluitwerk, dicht doen en opletten, zeker
in donkere tijden, voegt ook al veel toe, maar inbraakloos krijgen we ons dorp niet. Ook het project
“Waaks” helpt voor het bevorderen van de veiligheid. De BGR staat open voor nieuwe initiatieven
voor de komende periode. Wat de gemeente wel nu direct kan doen is blijvende aandacht voor
goede straatverlichting en overhangend groen. Twee makkelijk te verhelpen kwesties, die hoog op de
ergernislijst van de burger staan.
Mooi en Groen: sommige dingen die mooi zijn oftewel ruimtelijke kwaliteit en positieve beleving
bieden, moeten niet veranderen, maar wel goed onderhouden worden. Als voorbeeld ons historisch
hart : het kasteel, de kerk, het beekdal en de panden daarin, maar ook onze bossen, het groen, de
boswandelpaden en de stoepen, fietspaden, wegen en verlichting. Er wordt al op ons verzoek een
onderhoudsplan opgesteld voor de gemeentelijke eigendommen. De BGR verzoekt het college ook
om een nieuw Groenplan op te stellen. Het bestaande dateert van 2000.Ook stellen wij het college
voor om bladkorven aan te schaffen en deze te plaatsen.
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De open groene ruimten zijn voor velen de charme van onze parel aan de Veluwezoom. Groen is
meer dan decoratie alleen. Daarom staat de BGR voor een duurzame invulling van de omgeving en
het behoud van de cultuurhistorische waarden. De BGR vraagt het college om een cultuurhistorische
nota op te stellen om onze bestaande waarden in Rozendaal te beschermen.
Dorp: wij blijven als BGR hard werken om Rozendaal zelfstandig te houden. Zolang wij onze financiën
en de kwaliteit van het bestuur op orde houden en de lasten voor de inwoners op een aanvaardbaar
niveau houden dan is het bestaansrecht inhoudelijk gewaarborgd.
De gezamenlijkheid en saamhorigheid in het dorp is in de ogen van de BGR een groot goed.
Afgelopen jaar in de Raad en dus ook daarbuiten stond die wel wat onder druk, maar de BGR blijft
hiernaar zoeken. Rozendaal bijeen houden is het credo van de BGR! Dat zit in onze grondhouding.
Jammer is het ons recent niet gelukt dit ook sluitend voor het voetlicht te krijgen met ons
initiatiefvoorstel ter zake van het historisch hart, maar de BGR blijft hieraan werken.
700 jaar een kasteel in je dorp, de basis van het stichten van je dorp, is niet niks en dat kan en mag
het gemeentebestuur niet stil voorbij laten gaan. Met het vieren van het verleden stap je zo de
toekomst weer in. De reservering van 1000 euro vindt de BGR wat karig. Nog geen 1,50 euro per
(700) jaar? Nog geen 70 eurocent per dorpsinwoner!
De BGR heeft geld over voor het behouden van het verleden, het historisch decor, maar wil de
komende jaren ook nieuwere ontwikkelingen faciliteren. Deze passen bij de eigentijdse inwoners
van ons dorp: wij verzoeken het college te onderzoeken glasvezel kabel aan te leggen en WiFi
hotspots aan te leggen. Ook vragen we het college om elektrische laadpalen te gaan plaatsen voor
fiets en auto, eerst bij het gemeentehuis, de nieuwe school en de Veluwezoom parkeerplaatsen. Dit
is goed voor Rozendaal en stimuleert verder het toerisme .
Wonen: helaas is er onverwacht vertraging bij de realisatie van de Del opgetreden. De extra
milieueisen zijn niet schokkend en lijken nu voor eens en altijd duidelijkheid te geven voor alle
bouwplannen . De BGR ziet graag snelheid bij de bouw van de woonwijk De Del . Voor de huidige
inwoners is de BGR tevreden met de beperkte lastenverzwaring . Ook willen wij in 2014 overleg met
RWS over de geluidhinder bij de A12, het gat in het geluidscherm en de snelheid op de A12.
Werken is altijd bijzonder in een dorp zonder industrie, detailhandel en productiebedrijven. De BGR
ziet belangrijke ontwikkelingen op kleine schaal met ondernemers, zzp'ers en meer thuiswerken,
maar verwacht hierover zeker geen nota industriebeleid van het college. De BGR wil voor deze groep
ook zorgen vooreen glasvezelnet in het dorp .
Spelen: Als kindvriendelijke gemeente wil de BGR dat doorgegaan wordt met de speelplaatsen te
onderhouden. Mocht dat vanuit financieel oogpunt de komende periode lastig als gemeente uit te
voeren, dan stelt de BGR buurtadoptie voor van het klein onderhoud. Spelen moet blijven kunnen!
Ook in een nieuwe gymnastiek/sportfaciliteit.
Leren: de scholen in ons dorp staan uitstekend bekend, maar is dat dankzij de gemeente en de
politiek?Bij de vernieuwbouw is het Rhedens goed en snel gefaciliteerd door het bestuur en de
ambtenaren. Het is daar weer goed schoolgaan.
Helaas kan hetzelfde qua snelheid niet gezegd worden over de bouw van een nieuwe dorpsschool.
We maken we ons steeds grotere zorgen over de kwaliteit van het huidige gebouw.
De BGR heeft over het recente verleden van het dossier nieuwbouw een slecht gevoel
overgehouden. maar blijft gaan voor de zo gewenste toekomst:
een goede school op een goede plek, waar de kinderen weer jaren lang goed kunnen leren en
spelen. Een goede basisschool hoort bij ons dorp!
Hoe nu verder hiermee in 2014?
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De BGR is op dit moment in dit dossier niet als eerste aan zet. Op inhoudelijk gronden hebben wij
begin dit jaar gestemd tegen de gekozen voorkeurslocatie. Met name op grond van
ruimtelijke,milieutechnische, financiële, verkeerstechnische overwegingen , de snelheid van
realisatie en qua locatie in het dorp.
De gekozen locatie Bremheuvel is al vanaf februari van dit jaar onderwerp van onderzoek. De
voorkeur van de 2 andere partijen ging daar in februari dit jaar naar uit.
Drie voorwaarden moesten nog ingevuld worden om een definitief locatiebesluit te kunnen nemen
in de raad:
1. Overeenstemming met de provincie over een veilige verkeersontsluiting
2. Overeenstemming met de eigenaar van de grond
3. Een financieel overzicht van de kosten van de realisatie van de school op de Bremheuvel.
Tot slot financieel inhoudelijk: de uitgave voor een rotonde met een begroot kostenniveau van
minimaal 1 miljoen euro exclusief BTW en bijkomende kosten is disproportioneel ten opzichte van
de beoogde totale stichtingskosten van de school. Die bedroegen op de eerst beoogde locatie circa €
3 miljoen. Ze zullen op de locatie Bremheuvel zeker hoger uitvallen omdat er anders en duurder
gebouwd moet worden op een heuvel. Hierdoor wordt de financierbaarheid van dit project te
afhankelijk van het slagen en tijdig realiseren van de nieuwbouw op de Del. Het investeringsniveau
van minimaal € 4 miljoen leidt tot aantasting van de opgebouwde reserves. Bij opgebouwde reserves
zal voor ons altijd gelden hoe deze bijtijds, bijvoorbeeld bij de bouw van de school, omgezet kunnen
worden in vrijkomend kapitaal om de rekening te betalen. De BGR meent dat gezien de
ontwikkelingen in 2015 e.v. dit risico te groot is. Ook qua liquiditeit.
Je zou bijna vergeten ,door al die onderzoeken dit jaar, waar het nog over gaat: het snel en
verantwoord realiseren van een goede en duurzame dorpsschool voor onze kinderen in Rozendaal
en hun bezorgde ouders .
De BGR blijft zich constructief en zakelijk opstellen om een goede oplossing te vinden voor een
eigen school in de gemeente. De BGR heeft, indien de raad niet snel tot een verantwoord
definitief besluit kan komen , een plan B!

Ontwikkelingen 2014 en volgende jaren .
2014 wordt het jaar van de slotvoorbereiding op de decentralisatie op het gebied van jeugd,zorg en
welzijn. De opzet moet maatschappelijk en financieel houdbaar zijn. De grote uitdaging voor de raad
is om in alle regionale samenwerkingsverbanden te zorgen dat er voldoende aandacht is voor de
Rozendalers die de hulp van de gemeente en de gemeenschap nodig hebben. De BGR pleit voor een
blijvend laagdrempelig loket voor allerlei vragen, in het gemeentehuis zelf en zeker ook on-line. Ook
al is de uitvoering van de regelingen in Rheden of elders belegd, huisbezoeken en
keukentafelgesprekken door Rozendalers .
De menselijke maat hierbij moet voor de BGR altijd voorop staan. Wij bereiden als ons fractie
serieus voor op deze nieuwe sociale taak
De hoofdstukken en programma’s van de begroting zijn helder. Wij kennen de opzet en hadden
eigenlijk geen technische vragen. Het college doet wat ze moet doen, zoekt naar samenwerking en
let op de kosten. Uitstekend, compliment voor de opstellers van de begroting .
Wat echter wel opvalt, na de laatste cijfers vanuit het laatste akkoord uit Den Haag, dat het saldo
sterk fluctueert, en het zeker geen vetpot zal worden na 2014. We moeten dus nu en straks op de
financiën blijven letten. De tijdig, op initiatief van de BGR , door de coalitie in 2010 ingezette
bezuinigingen getuigen van een wijs en degelijk beleid .
Meneer de voorzitter, dames en heren , ik rond af.
3

Geen vergezichten enzovoort...... er is werk aan de winkel. En al dat werk kan het beste worden
verzet door samenwerken, vindt de BGR:

DE BGR WIL ROZENDAAL BIJEEN HOUDEN!
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