Algemene beschouwingen 2019
PAK Rozendaal

Voorzitter,
Voor het PAK zijn de algemene beschouwingen een mooie gelegenheid om enerzijds
terug te kijken, maar vooral ook om een vooruitblik te geven op de route die wij de
komende periode voor ogen hebben.
Ook dit jaar laat de begroting van de gemeente Rozendaal weer prachtige cijfers zien.
Hierdoor zijn wij als gemeente financieel goed voorbereid om de uitdagingen aan te
gaan die op ons pad zullen komen.
Vanuit deze gezonde financiële positie zijn wij ook in staat keuzes te maken en hoeven
we nieuwe doelmatige investeringen niet uit de weg te gaan.
Als PAK staan wij voor Samen, Groen en Duurzaam. Dat is dan ook de rode draad in
onze algemene beschouwing.
Samen
Samen. Niet voor niets staat dit voorop. Samen..… om iets te kunnen bereiken heb je
elkaar nu eenmaal nodig. Samen kom je verder dan in je eentje.
Samen met inwoners is ook onderdeel van het coalitieakkoord en dat proberen we op
verschillende manieren vorm te geven. Onder andere via de buurt aan tafel
gesprekken die de burgemeester enthousiast met de wethouders heeft opgepakt.
In deze gesprekken is het mogelijk om in een dialoog tussen de bewoners en het
gemeentebestuur onderwerpen te bespreken die specifiek in die buurt aan de orde zijn.
In de afgelopen periode zijn er al een aantal interessante gesprekken geweest en ook
in de komende periode zullen er zeker nog een aantal volgen.
Tijdens deze gesprekken merk je dat er, ook in Rozendaal, nog grote verschillen zitten
in de beleving van de mensen zelf en het gevoel vanuit de gemeente of er al dan niet
goed naar de bewoners wordt geluisterd. Met name wanneer er gebouwd wordt, zoals
met de nieuwe school en voor de komende periode de ontwikkeling van de Steenhoek,
heeft dit impact op de directe leefomgeving van de omwonenden. Het is een hele
uitdaging voor het college om met al deze meningen om te gaan en te proberen om tot
een voor iedereen acceptabele oplossing te komen.
Dat individuele belangen kunnen botsen met belangen van de gemeenschap is
onderdeel van dit proces en op basis van de uitgangspunten en regels van onze
democratie moeten we hier een weg in zien te vinden. Anders is er immers geen
Rozendaalse gemeenschap maar slechts een verzameling van individuen die bij elkaar
in een mooie buurt woont.
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Wij zijn dan ook heel benieuwd naar de beleving van onze nieuwe inwoners in de wijk
de Del. Niet alleen naar de ervaringen met het proces dat recent is doorlopen voor
participatie in het plaatsen van een aantal speeltoestellen, maar bijvoorbeeld ook naar
hun mening over de Rozendaalse traditie van het wegbrengen van oud papier naar de
papiercontainer. Uit gesprekken die ik heb gehad ben ik er in ieder geval van
overtuigd, dat de nieuwe inwoners trots zijn om in onze mooie gemeente te wonen.
De gemeente besteedt veel aandacht aan een goede invulling van het sociale domein.
We werken daarin nauw samen met de gemeente Rheden. We sluiten aan bij het
Rhedens beleid maar als zou blijken dat inwoners van Rozendaal, door wijzigingen in
het beleid van Rheden, onvoldoende hulp krijgen wil het PAK daarover in gesprek met
het college om oplossingen te zoeken.
Vanaf 2021 is er voor Rozendaal weer een taakstelling om statushouders te
huisvesten. Wat zou het mooi zijn als we al in 2020 een gezin met statushouders
kunnen verwelkomen en hen behulpzaam zijn richting een veilige toekomst.
Als PAK willen wij de samenwerking met de medewerkers van onze gemeente zeker
niet onbenoemd laten. Zij zijn allemaal zeer betrokken bij hun werk en een ware
thuishaven voor onze inwoners die hun “gemeentelijke” problemen aangepakt weten
zonder daarvoor telefonische menu’s te moeten aflopen of webformulieren te moeten
invullen voor een afspraak met een onbekende ambtenaar. In Rozendaal is de inwoner
geen nummer op het gemeentehuis en neemt de ambtenaar de beantwoording van
vraag van de inwoner persoonlijk op. Als PAK noemen we dat wel de ziel van de
gemeente Rozendaal. Het is wat dat betreft het toppunt van democratie om als
gemeente, dus als overheid, zo dicht bij je eigen inwoners te kunnen staan. We zijn
dan ook verheugd in de meerjarenbegroting te lezen dat het vertrekpunt bij de
organisatieontwikkeling is, dat deze is ingericht om de dienstverlening persoonlijk en
dichtbij vorm te geven.
De jeugd heeft de toekomst. Als PAK vinden wij het heel mooi, dat er dit jaar weer een
nieuwe kinderburgemeester is gekozen. Wij wensen Annemijn van der Wagen heel veel
plezier in de komende periode. Samen met onze jongerenraad wordt de jeugd van
Rozendaal hiermee weer goed vertegenwoordigd.
Als raad hebben wij in de afgelopen periode steeds meer informatie gekregen over de
nieuwe Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor
ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Een van de belangrijke
kenmerken van deze omgevingswet is de wens om de bewoners meer te laten
participeren. Ook Rozendaal krijgt daar mee te maken. Wat het PAK betreft is
participatie van inwoners van cruciaal belang. We kennen al mooie voorbeelden. Al
enkele jaren zijn bewoners langs de Meester van Hasseltlaan samen met de bewoners
van de Chopinlaan actief in het onderhoud van het gemeenschappelijke groen. De
bewonersvereniging Leermolensenk is actief met organiseren van ontmoetingen en
heeft eind september in samenwerking met de gemeente het pad langs de enk
opnieuw voorzien van een leemlaag. Vanuit de gemeente vraagt dit een andere manier
van denken maar ook het helder aangeven van wat wel en wat niet kan.
Vanuit beide kanten zullen we daar aan moeten werken!
Groen
Het PAK staat voor groen. Wij zijn dan ook blij, dat de gemeente in 2020 de bermen en
gazons extensief gaan beheren om de leefomgeving voor insecten te vergroten. Een
reeds lang gekoesterde wens. Ook de activiteiten voor het vergroten van de
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biodiversiteit door onder meer het ophangen van nestkasten , in samenwerking met
Scalabor, juichen wij toe.
Het daarmee vergroten van het aantal natuurlijke vijanden van rupsen (onder andere
buxus- en eikenprocessierups) heeft zeker onze voorkeur boven andere, vaak
chemische, manieren van bestrijding.
Daarnaast vragen wij blijvende aandacht voor de bestrijding van de Japanse
Duizendknoop. Deze soort overwoekert inheemse planten en helaas zie je deze plant
op steeds meer plekken in Rozendaal en in de omliggende bossen tevoorschijn komen.
Duurzaam:
Voorzitter, een duurzaam Rozendaal is een zelfstandige gemeente met waarde voor
haar inwoners. Het is ook een financieel gezonde gemeente en in de toekomst ook een
klimaatneutrale gemeente. Daarmee zijn we aan het onderwerp “energietransitie”
aangekomen. Tot onze grote verbazing vermeldt de meerjarenbegroting zo goed als
niets over het energietransitieprogramma. Geen doelstellingen, geen herkenbare
activiteiten in de verschillende programma’s, er wordt volstaan met een korte
paragraaf onder het programma “economie” waarin naar uitvoeringsagenda wordt
verwezen, terwijl de reserve in 2020 helemaal naar nul wordt gebracht zonder verdere
invulling of aanvulling voor de diverse meerjaren activiteiten.. Dit terwijl het college,
aangespoord door de Raad, het afgelopen jaar zeer voortvarend het onderwerp heeft
opgepakt. Via werkateliers met bewoners, de werkgroep Duurzaam Rozendaal, experts
en andere bestuurlijke organen is de uitvoeringsagenda tot stand gekomen die
enerzijds een prachtig inzicht geeft in de situatie en het energieverbruik van Rozendaal
en anderzijds een verdere verkenning is van mogelijke oplossingsrichtingen
Daarnaast is een omvangrijk programma vanuit het Rijk opgestart waarin wij met
andere gemeenten de komende jaren een regionale energiestrategie vorm moeten
geven. Wij juichen het toe dat de gemeente een actieve bijdrage levert aan deze
regionale taak.
Wat betreft het PAK is het een gemis en misschien wel een organisatorisch risico om
deze activiteiten niet concreter met doelstellingen in bijv. programma 7 en 8 van de
meerjarenbegroting op te nemen.
Voorzitter, het enige zekere aan de energietransitie is dat hij doorgaat. Veel
transitievragen zijn nog onzeker en groots zoals bijv:
• waterstof dat gezien wordt als toekomstig duurzaam gas in het bestaande
aardgasnet en waar nu de eerste pilots van de grond gaan komen o.a. in het
nabijgelegen Lochem.
• De Citizen Energy Communities die in het Clean Energy Package van de EU een
grote rol en vrijheid krijgen om de energievoorziening op buurt en gemeentelijk
niveau participatief in te richten met eigen doelstellingen en verrekenmodellen.
Het zal nog enige tijd duren voordat deze grote innovaties en beleidsinstrumenten het
pilot stadium ontstijgen. Dit betekent echter niet dat we nu moeten afwachten en
nietsdoen. Het PAK is dan ook blij dat in de koersnotitie actief wordt ingezet op de
stimuleringsmaatregelen voor de no-regret maatregelen zoals isolatie en duurzame
energieproductie op daken zowel elektrisch als thermisch. Snel duidelijkheid over het
financiële ondersteuningsbeleid van de gemeente is belangrijk voor de
investeringsbeslissingen die onze inwoners moeten maken en wij zijn als PAK blij met
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de aankondiging van het college dat wij het beleid hiervoor binnenkort tegemoet
mogen zien.
Als PAK vragen wij het college echter ook om de ontwikkeling van bestuurlijke
beleidskaders voortvarend ter hand te nemen. Deze beleidskaders zullen wij als Raad
bediscussiëren en bij voldoende draagvlak bekrachtigen waarmee wij als gemeente
heldere kaders hebben om de invulling van de energietransitie voor onze gemeente en
haar inwoners vorm te geven. Vanuit het Rijk wordt bijvoorbeeld de zonneladder als
richtlijn aangereikt, hoe gaan wij hier mee om in onze gemeente? Hoe dwingend
passen wij deze als kader toe? Welke eisen stellen wij aan ontwikkelaars van duurzame
energie in onze gemeente?, etc. etc.
Tenslotte vragen wij aandacht voor het opstellen van beleid welke de inwoners van
Rozendaal uitnodigt en aanmoedigt om minder afval te produceren en afval beter te
scheiden zodat er maximaal hergebruikt kan worden.
Voorzitter,
In het afgelopen jaar hebben wij als raad op een heel prettige manier mogen
samenwerken met het college en met onze nieuwe burgemeester mw. Weststeijn. En
volgens ons voelt ook mw Weststeijn zich al echt thuis in onze mooie gemeente. Wij
zijn er in ieder geval van overtuigd, dat wij hiermee als gemeente Rozendaal in ieder
geval op het goede pad zijn.
Dank u wel, namens de fractie van het PAK.

Wilfred Jansen
Tineke van der Pas
Wouter van den Akker
Noortje Janssen
Rik Boers
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