NOTULEN
van de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Rozendaal
d.d. 22 april 2014

Aanwezig
Raadsleden:

mw M.S. Albricht, dhr A.G.H. Koning, dhr A. Logemann (tot 20.07 uur), dhr B.
van der Plas, dhr C.P. Schmidt (vanaf 20.18 uur), mw C.C. Spillenaar BilgenDekker, dhr H.M. Veltman, mw M. Visser, dhr G.J. Willemse

Voorzitter:
Wethouders:
Griffier):

dhr J.H. Klein Molekamp
dhr A.C.L. Adema en dhr F.R. Hoving (tot 20.07 uur)
dhr G.H. van Gorkum, dhr A. Logemann (vanaf 20.07 uur)
dhr K.M. Schaap

Verslag:

Buro Service Overasselt, mw M.R.H.M. de Meijer

Afwezig:

mw E.J.G. Hupkes

1.

Opening en spreekrecht

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Het is de
eerste vergadering in de nieuwe samenstelling.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
Er is bericht van verhindering van mw Hupkes.

2.

Vaststelling agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

Dhr Koning zegt dat in de fractie gesproken is over de brief van de Stichting Bremheuvel. De fractie
stelt voor om toch een inhoudelijk antwoord te geven en niet alleen, zoals aangegeven, de brief procedureel af te doen.
De voorzitter merkt op dat de brief al beantwoord is. De Stichting Bremheuvel heeft de voorzitter erop
aangesproken dat de heer Verhelst onvoldoende aan het woord heeft kunnen zijn in de raadsvergadering . Aan de Stichting Bremheuvel is geantwoord dat bekend is dat in het Reglement van Orde staat
dat de spreektijd 5 minuten is.Als de stichting haar boodschap niet kwijt kan binnen die tijd, ligt het
aan de woordvoerder namens de stichting. Het tweede punt dat in de brief aan de orde is gesteld
heeft betrekking op nieuwe wetgeving die op de gemeente afkomt en daar is inhoudelijk antwoord op
gegeven. Hij zegt toe dat de raadsleden een kopie van de brief toegezonden krijgen.
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Mw Spillenaar Belgen heeft een vraagt met betrekking tot het bestuursakkoord. Op pagina 5 staat
dat gedacht wordt aan een Twitter-account. Diezelfde dag las zij in Binnenlands Bestuur dat de gemeente Rozendaal geen Twitter-account wenst. Zij vraagt wat juist is.
De voorzitter antwoordt dat het ene betrekking had op het oude college en het ander kan de waarheid worden van het nieuwe college. Momenteel is er nog geen Twitter-account.
Mw Spillenaar Belgen heeft begrepen dat de voorzitter van de raad portefeuillehouder automatisering en voorlichting wordt. Zij is benieuwd of hij in 140 tekens een boodschap kan weergeven.
De voorzitter antwoordt dat het goed is als de gemeente Rozendaal gaat Twitteren, maar de burgemeester zelf zal niet Twitteren.
Dhr Koning wil wethouder Adema bedanken voor een van zijn laatste activiteiten, het organiseren van
de info-avond voor de omwonenden van de Steenhoek. Daar is een goede basis gelegd voor het vervolg. Na de schoolvakantie zal er een proef gehouden worden met variant 1, de voorkeursvariant van
de omwonenden. Een werkgroep gaat dat ontwikkelen.

4.

Notulen van de vergaderingen van 25 maart en 27 maart 2014

Onder dankzegging aan de notulist worden de notulen vastgesteld.

5.

Actielijst

De actielijst wordt conform vastgesteld.

6.

Benoeming wethouders

De voorzitter stelt de benoeming van de wethouders aan de orde. Er wordt geen schriftelijke stemming gewenst.
De raad gaat unaniem akkoord met de benoeming.
De voorzitter dankt de wethouders Adema en Hoving en verzoekt hen hun zetels beschikbaar te stellen voor hun opvolgers.

7.

Beëdiging c.q. afleggen verklaring en belofte wethouders

De voorzitter leest de verklaring en de belofte voor.
"Ik verklaar dat ik om tot wethouder benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of onder welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik om iets uit dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn
plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen."
De heer Van Gorkum: "Dat verklaar en beloof ik."
Dhr Logemann: "Dat verklaar en beloof ik."
De voorzitter feliciteert beide wethouders, wenst hen veel succes met de vervulling van hun ambt en
reikt een bloemetje uit.
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8.

Voorstel inzake tijdsbestedingsnorm wethouders

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.

9.

Onderzoek geloofsbrieven en beslissen over de toelating als raadslid van degene die
een thans benoemde wethouder opvolgt in de gemeenteraad

De voorzitter verzoekt mw Albricht, dhr Koning en dhr Van der Plas zitting te nemen als commissie
van onderzoek voor de geloofsbrieven.
De vergadering wordt geschorst van 20.11 uur – 20.15 uur.
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan dhr Koning.
Dhr Koning leest de verklaring voor.
"De commissie uit de raad van de gemeente Rozendaal, in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de kieswet gevorderde stukken, ingezonden door Schmidt, C.P. Chris, op dinsdag 22 april 2014, benoemd tot lid van de raad van de gemeente Rozendaal, rapporteert de raad van
de gemeente Rozendaal dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden.
Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de raad van de gemeente Rozendaal."

10.

Beëdiging c.q. afleggen verklaring en belofte nieuw raadslid

De voorzitter leest de eed voor.
“Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke
naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in
dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer, dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe
mij God almachtig!”
Dhr Schmidt : "Zo waarlijk helpe mij God almachtig!”
De voorzitter feliciteert dhr Schmidt met het lidmaatschap van de raad van de gemeente Rozendaal
en reikt een bloemetje uit.

11.

e

e

Benoeming 1 en 2 plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.

12.

Benoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van Advies

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.

13.

Benoeming leden van de Commissie van Advies

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.
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14.

Benoeming leden van de Rekenkamercommissie

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.

15.

Rondvraag

Dhr Van der Plas vraagt of de gemeente betrokken is geweest bij de brand op de Veluwe.
De voorzitter antwoordt dat er geen bedreiging was voor Rozendaal. Als het voor Rozendaal relevant
was geweest, zou de brandweer contact met hem opgenomen hebben.

16.

Afscheid voormalige wethouders van de raad

De voorzitter spreekt de scheidende wethouders toe:
“Een periode wordt vandaag afgesloten.
Toen ik aankwam waren jullie al wethouder. Je was gewend waar nodig de burgemeester te ondersteunen. En nu kreeg je een burgemeester die eerder gewend was te ondersteunen dan ondersteund
te worden. Dat was wel even wennen.
Toch hebben we een heel goed team gevormd. We gingen in principe altijd met plezier dinsdags naar
de B&W vergadering. Er was wel een tijd dat we begonnen met de medische rubriek. De laatste tijd
kwam die nauwelijks meer aan de orde. Op de stadsregioreis viel het velen op dat het bij ons altijd
gezellig was en dat er altijd een goede sfeer hing. Ging er dan nooit iets mis? Natuurlijk wel: We waren wel eens geïrriteerd en het met elkaar oneens, maar daar is niets mis mee. Een enkele keer vonden jullie mij wat dominant maar dat lag vooral aan jullie. Zo zou ik nog meer kunnen vertellen, maar
dat doe ik niet. We hebben gewoon samen een goede tijd gehad en daar komt nu een einde aan. Dat
zal even wennen zijn voor mij, maar zeker ook voor jullie als je dinsdag niet meer naar de B&W vergaderingen hoeft te gaan.
Nu wil ik graag op jullie afzonderlijk ingaan.
Arno, voordat jij wethouder werd had je al een hele carrière achter de rug. Een carrière die werd afgerond met een hoge Koninklijke onderscheiding.
Toch is het merkwaardig dat jij als oud militair de portefeuille Sociale Zaken kreeg. Voor jou een nieuwe wereld maar, zoals je bent, je had jezelf snel ingewerkt. Aan Mieke Jansma had je een goede inhoudelijke steun. Maar het duurde niet lang voordat je alle dossiers tot in de puntjes beheerste.
In je tweede periode werd de portefeuille Sociale Zaken steeds belangrijker. Door de komende decentralisatie van veel Rijkstaken naar de gemeente moest een heel belangrijke slag gemaakt worden.
Rozendaal kon dat niet alleen. Twaalf gemeenten moeten samenwerken om deze klus te klaren.
En dan zie je het verschil met vele andere gemeenten. Rozendaal is gewend met anderen samen te
werken. Het overdragen van bevoegdheden kost geen moeite. Arnhem was in dit traject leidend en
Rozendaal en Arnhem konden het goed samen vinden. En dat gold ook voor jou, als oud-militair had
je een prima contact met Groen Linkser Henk Kok.
Door jouw grote kennis van je dossiers, je altijd aanwezigheid en je coöperatieve opstelling kreeg je
een veel grotere invloed dan de omvang van de gemeente Rozendaal rechtvaardigde.
Wat dat betreft zal het niet makkelijk zijn voor je opvolger Anton Logemann om dit hoge niveau te
handhaven. Maar wel een uitdaging.
In de tweede periode kreeg je later de post Financiën erbij. Een post waar je gezien je achtergrond in
Den Haag veel verstand van had. De jongens van Financiën vonden het fijn om met je te werken,
omdat je gestructureerd en stabiel was. Je laat de portefeuille goed achter. De zuinige lijn van je voorganger Free Hoving heb je volledig voortgezet.
Je hebt alvast het beleid voor de komende jaren doorgetrokken Wat dat betreft, komt je opvolger
George van Gorkum in een gespreid bedje.
4
Raadsvergadering gemeente Rozendaal d.d. 22 april 2014

En dan had je nog de verkeersportefeuille. Op zichzelf niet zo moeilijk in onze gemeente. Maar toen
de school op de Bremlaan leek te komen onder voorwaarde, heb je je erg ingezet om met de provincie
tot een goede ontsluitingsoplossing voor Rozendaal te komen. De vele gesprekken met provinciale
ambtenaren heb jij niet altijd als plezierig ervaren. Je miste accuratesse en stabiliteit. Ik zal er verder
niet veel over zeggen, wel over je inzet om een geluidscherm langs de A12 te realiseren. Het staat er
al enige tijd en de inwoners van de Kapellenberg hebben er, hoop ik, al baat bij.
Arno, ik zal je missen als wethouder maar ook als mens. Hoewel op dat laatste hebben we wat gevonden. Elke maandagavond zullen we samen gaan bridgen en de geest scherpen. Het ga je goed en
zorg dat je gezellige dingen gaat doen met je Mieke, je hebt het verdient.
Free, toen je 8 jaar geleden wethouder werd, was je beter voorbereid dan Arno. Je had immers al 4
jaar in de raad gezeten en daarvoor 4 jaar in de commissie en je was al 2,5 jaar gemeentesecretaris
geweest. Toen drong je al aan op een zuinig beleid.
Als wethouder van Financiën heb je die lijn voortgezet. Maar naast deze belangrijke portefeuille werd
je ook belast met de portefeuilles Ruimtelijke Ordening en Onderwijs. Daarmee was je verantwoordelijk voor de nieuwe school en de nieuwe wijk De Del. Beide dossiers hebben je veel hoofdbrekens
gekost. De raad heeft het je daarbij niet altijd makkelijk gemaakt. Ik kom daar straks nog op terug.
Voordat ik kwam, heb je samen met Arno een aantal mogelijke locaties afgevinkt: via de Steenhoek
en het Rhedens. De Steenhoek viel af, mede onder druk van de vele bezwaarschriften van omwonenden. De raad bleek de voorkeur te geven aan de locatie De Del 6. Je hebt die locatie toen met grote
verve verdedigd en uitgewerkt. En toen alle drie de partijen de verkiezingen van 2010 ingingen met de
opdracht de school snel te realiseren, leek niets een snelle schoolbouw in de weg te staan. Maar niet
alles is voorspelbaar in de politiek. Onder druk van ouders en Astmafonds besloot de raad in maart
2012 van deze locaties af te zien. De coalitiepartijen die in hun akkoord hadden gesteld dat De Del 6
snel gerealiseerd moest worden, hebben toen geen duidelijk nieuwe afspraken gemaakt. En daar heb
jij als wethouder veel last van gehad. Eerst kwamen beide partijen tegenover elkaar te staan bij de
Leermolens Enk en later bij de Bremlaan en de locatie naast De Del 2 kwamen ze wederom tegenover elkaar.
Hoewel het college geen voorkeur uitspraak ten opzichte van beide locaties, was duidelijk dat jouw
partij en ook jijzelf de voorkeur gaf aan locatie naast De Del 2. De raad had echter in meerderheid een
andere voorkeurslocatie. Met een aantal voorbehouden spraken Rosendael '74 en PAK, en daarmee
een raadsmeerderheid, zich in 2013 uit voor de Bremlaan.
In de Gelderlander stond toen de opmerking dat dit in elke andere gemeente zou leiden tot een val
van het college, maar niet in Rozendaal. Achteraf blijkt dat ook in Rozendaal dit tot een moeilijke politieke situatie heeft geleid. Immers je kwam te zitten met een dubbele loyaliteit.
Enerzijds moest je als wethouder het raadsbesluit loyaal uitvoeren, anderzijds nam je eigen partij
steeds scherper stelling tegenover de locatie Bremlaan. Je bent altijd loyaal geweest aan het raadsbesluit, maar je worsteling tussen beide loyaliteiten werd steeds duidelijker. We hebben daar vaak
over gesproken. Een van je laatste bestuurlijke daden was de onderhandelingen met de eigenaar van
de Bremlaan. Je hebt deze succesvol afgerond waardoor de school daar nu kan worden gerealiseerd.
Gelijktijdig stond dit haaks op het BGR-beleid, hetgeen je succes een wat dubbel karakter gaf. Dit
politiek gedoe heeft je tweede wethoudersperiode overschaduwd en bij jou ook wonden achter gelaten.
Het tweede belangrijke dossier op het gebied van de Ruimtelijke Ordening was de realisatie van de
nieuwbouwwijk De Del. Met ruim 60 nieuw te bouwen woningen kon Rozendaal weer een beetje
groeien. Een boeiend project waar je met plezier je tanden in hebt gezet.
Maar ook dit project bleek weerbarstiger dan je aanvankelijk dacht. Het failliet van het tennispark
bracht in Rozendaal veel emoties met zich mee en het was vooral je eigen partij die zich fel verzette
tegen de bebouwing van De Del 10. Toen ze inzagen dat een nieuwe start van de tennisclub niet
meer tot de mogelijkheden behoorde, hebben ze zich bereid verklaart de bebouwing van De Del 10
mogelijk te maken. Samen hebben we toen de onderhandelingen met Credo op ons genomen en succesvol afgerond.
Het ware moeizame onderhandelingen, waar de raad je lang niet die steun gaf die nodig was. Dat na
alles de Raad van State roet in het eten gooide was wel heel bitter. Je had immers de maximale zorg5
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vuldigheid in acht genomen en zo'n beetje alles laten onderzoeken, wat te onderzoeken valt. Behalve
dat je niet had onderzocht wat de gevolgen van 500 autobewegingen op de omringende bossen waren. Als u weet dat dezelfde bossen worden beïnvloed door 100.000 autobewegingen van de A12 kan
elk weldenkend mens je zeggen dat de invloed 0 is. De Raad van State wees echter op een van de
vele regeltjes die we in Nederland hebben vastgesteld en die het ons zo moeilijk maken iets nieuws in
ons land te realiseren. Ondanks alles heb je je portefeuille met veel plezier en opgewektheid uitgevoerd, en tegenslagen als een man gedragen.
Je had de bebouwing van De Del graag zelf afgerond, maar dat is je politiek niet gegeven. Bij de
school zal je blij zijn dat je die aan een ander kunt overdragen. Je was immers in een onmogelijke en
ondankbare positie gemanoeuvreerd. Met jouw inzet en betrokkenheid moet het mogelijk zijn nieuwe
uitdagingen aan te gaan. Ik kijk terug op een heel plezierige tijd van samenwerking.
Dat onze karakters wel eens gebotst hebben, heeft onze relatie zeker niet geschaad. Menig keer hebben we eensgezind de politieke situatie in Rozendaal geanalyseerd en geconstateerd dat Rozendaal
een fantastisch mooie gemeente is, maar lang niet altijd een gemakkelijke gemeenschap heeft.
Het NIMBY effect is in deze gemeenschap hoog en dat maakt het werk van de wethouder van Ruimtelijke Ordening lang niet altijd gemakkelijk.
Ook jou zal ik missen. Ik wens je een mooie uitdaging toe. Ik ben ervan overtuigd dat je die uitdaging
succesvol tegemoet zal treden. Ik dank je nogmaals voor de hele plezierige samenwerking."
De voorzitter reikt bloemen uit en een ets van het gemeentehuis van Rozendaal. Hij meldt dat er
op13 mei een afscheidsreceptie voor beide wethouders wordt gegeven.
De heer Hoving dankt de voorzitter voor zijn mooie woorden. Het was soms ingewikkeld om te besturen, maar hij deed het altijd met passie en plezier. Hij vond het leuk dat de voorzitter refereerde aan
het krantenartikel "Hier staat een olifant in de kast". Daarmee werd bedoeld dat hij niet paste en eigenlijk weg zou moeten. In het belang van Rozendaal is het college toen doorgegaan. Hij dankt de raad
voor het vertrouwen en wenst de nieuwe raad veel succes, evenals de nieuwe wethouders.
De heer Adema zegt dat hij, toen hij 8 jaar geleden "ja" zei op de vraag of hij wethouder wilde worden
voor Rosendael '74, niet wist waar hij aan begon. Toen zaten de wethouders nooit aan tafel maar in
de zaal, het dualisme moest duidelijk zijn. Hij is in zijn rol gegroeid, heeft zich vertrouwd gemaakt met
alle stukken en terminologie en kreeg gaandeweg het vertrouwen van de raad en ook steeds meer
plezier in zijn werk. Hij kijkt in tevredenheid terug en zal het missen. Het is een bewuste keuze om nu
te stoppen. Hij dankt de raad voor het in hem gestelde vertrouwen en de voorzitter voor de goede
woorden. De nieuwe raad en nieuwe wethouders zullen het moeilijker krijgen. Hij wenst hen veel wijsheid toe.

17.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.
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