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Afwezig:

1.

Opening en spreekrecht

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

3.

Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2015 en meerjarenbegroting 2016
t/m 2018

BGR
Dhr Koning leest: “Mijnheer de voorzitter, collega’s, dames en heren,
De BGR heeft de zelfstandigheid van het dorp hoog in het vaandel staan en dat staat of valt met de
financiën en de juiste bestuurlijke keuzes. Uit een recent artikel in de Roos van de wethouder van
financiën over de begroting van 2015 blijkt al dat een sluitende begroting het grote probleem is voor
de komende jaren. Niet meer en niet minder. De reserves worden aangesproken en al aangekondigd
is de verkoop van de Molenschuur om niet nog verder uit de pas te gaan lopen. Het ziet er niet goed
uit!
De BGR pleit er daarom voor dat alle uitgaven die in de planperiode verricht worden, voor zowel de
woningbouw De Del als de nieuwe school, pas plaatsvinden wanneer er 100% zekerheid bestaat dat
de inkomsten ter dekking van deze uitgaven ook 100% zeker zijn.
De stijging van de lasten voor de inwoners van Rozendaal voor de jaren 2015 tot en met 2018 zou
jaarlijks maximaal niet meer dan de inflatie moeten zijn.
De BGR wil ook sterk pleiten voor maximaal overleg en een goede relatie met burgers en andere partijen waarmee de gemeente Rozendaal een relatie onderhoud. Op deze manier zou voorkomen moeten worden dat de gemeente onnodig in juridische procedures betrokken raakt die veel geld kosten
voor alle burgers van Rozendaal.
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Om deze reserves en voorzieningen op het niveau 2014 te houden verzoekt de BGR het college om
op basis van een integrale benadering met behulp van kasstroomoverzichten, balansen en resultatenrekeningen alle risico’s tijdig te signaleren en te beheersen. Ook al is deze integrale aanpak (nog) niet
gebruikelijk in gemeenteland, in de ogen van de BGR is deze aanpak zeker nu noodzakelijk bij een
proactief en deugdelijk financieel beleid. De BGR verneemt graag van het college hoe aan dit verzoek
tegemoet kan worden gekomen.
Een sluitende begroting, ja, maar vraag niet hoe! De begroting is met kunst en vliegwerk sluitend gemaakt! De BGR vraagt zich af of het college het financiële overzicht wel heeft?
De dorpsschool zal deze raadsperiode en dus ook in 2015 een heet hangijzer zijn, ook al komt er de
komende jaren nog helaas geen start van de nieuwbouw. Reden daarvoor is m.n. de onzekerheid
rond de financiële onderbouwing en de daarmee samenhangende risico’s.
De BGR is vanwege de oplopende kosten en de aangekondigde vertraging zeer bezorgd over dit project van het college. Hoe legt het college de oplopende kosten en vertraging nog uit aan de burger?
Het college zet de school op de verkeerde plek en dat kost teveel en duurt te lang.
Decentralisaties. De grootste (onbekende) bedreiging voor onze financiële reserves komt er nog aan,
namelijk alle open-eind regelingen voor zorg en participatie, die elke gemeente oppakt voor de kwetsbare burger vanwege de grote decentralisatieoperatie van 2015. Daarom volgt de BGR de strategie
voor de zorgontwikkelingen goed en verwachten we in 2015 wel een groter anticiperend vermogen bij
het college en niet alleen het volgen wat de grote broers Rheden en/of Arnhem doen. Er is nu nog
teveel onduidelijk; de afspraken voor de doorberekening van Rhedense kosten zijn nog niet gemaakt;
de communicatie naar de burger laat ook nog op zich wachten.
De BGR blijft pleiten voor een plaatselijk Rozendaals zorgloket, zodat snel en lokaal gehandeld kan
worden, ondanks de in regioverband af te sluiten contracten. De contractenkant vormt immers maar
een kant van het nieuwe speelveld per 2015, waar al veel aandacht naar uit ging en nog gaat. De
BGR mist de Rozendaalse aandacht voor de burger. Daar gaat het immers om; de menselijke (andere) kant van het speelveld waar juist de juiste aandacht en/of hulp nodig is.
Het kan toch niet zo zijn dat het college door een onverantwoord financieel beleid rond een school in
het budget moet snijden van de zorg voor ouderen en andere hulpbehoevenden in ons dorp. De BGR
wil dat inwoners die zorg nodig hebben die zorg krijgen.
Respect voor cultureel erfgoed, ook voor volgende generaties, vindt de BGR van belang. Rozendaal
heeft een unieke historische dorpskern met een schitterend beekdal. De BGR meent dat aan alle gebouwen in de dorpskern ook een grotere sociale en maatschappelijke functie gegeven kan worden.
Bijvoorbeeld als ontmoetingsplek voor iedere Rozendaler of door nieuwe activiteiten; alles passend
binnen de bestaande functies en uitstraling. Het College moet de burgers uitnodigen tot meer en de
door de coalitiepartijen gewenste burgerparticipatie een impuls geven. Daartoe is een uitnodiging in In
de Roos niet voldoende. De website van de gemeente tot een interactieve marktplaats maken voor
idee uitwisseling en het aanbieden van diensten lijkt de BGR passend.
Het is de BGR bekend dat er bij het college geen plannen zijn voor meer en multifunctioneel gebruik.
De tijdsgeest is echter anders dan 10 jaar geleden en de BGR geeft het college in overweging niet in
de 2003/2004 lijn te blijven hangen, maar het plan voor de Torckschool uit die tijd nog eens met een
2015 bril te bekijken en niet direct alleen af te wijzen vanwege verbouwingkosten, maar te bedenken
dat opslagruimte ook dicht in de buurt (lees: Molenschuur) te creëren valt. Of is dat niet wijs, gelet op
het bodemonderzoek daar?
Cultuur historie van Rozendaal wordt afgebroken of gaat in de uitverkoop. De BGR wil een cultuurhistorisch plan waarin de waarden worden geborgd.
Zomaar een idee van de BGR: in Rozendaal een repair- café in 2015? Ja graag, wat de BGR betreft.
Zie www.repaircafe.nl. Dit kan vast goed in de Torckschool! Een repair café is een ontmoetingsplek in
de buurt, waar het gaat om samen dingen repareren, kennis overdracht en sociale contacten. Voor 50
euro is het basisconcept al te koop.
De ambtenaren van de gemeente Rheden voeren taken in het sociaal domein voor onze gemeente en
de burgers uit. Dat kan prima, maar hoe dan en wat allemaal? En wat doen we wel zelf? Het college
lijkt niets zelf te willen hebben of doen in Rozendaal, geen eigen zorgloket en ook geen sociaal gezicht, maar een repair cafe moet toch wel lukken? Of zou voor 2016 het project “ik buurt mee” al voldoende zijn? De BGR vindt van niet.
Rheden moet blijkbaar het sociale gezicht van Rozendaal worden. De BGR wil Rozendaal bijeen te
houden door in de dorpskern een ontmoetingsplaats te creëren voor alle Rozendalers met een zorglo-
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ket in de nabijheid. Het college moet de ogen niet sluiten voor de veranderende eisen aan gemeentes
in het sociaal domein en dus deze unieke kans met beide handen aangrijpen.
Met dit college heeft Rozendaal geen eigen sociaal gezicht!
Op de landelijke vrijwilligers website staat onder de provincie Gelderland Rozendaal zelfs al niet meer
onder de R, maar moet je maar raden dat je op Rheden moet klikken en dan verschijnt Rozendaal er
ook nog een keer bij, maar vraag niet hoe en waarmee.
VIVA heeft een (1) ouderenwerker voor Velp en Rozendaal. Op de website van de gemeente Rozendaal is zij niet te vinden. De verwijzing naar de website sociale vraagbaak is toch echt onvoldoende.
Wie van onze ouderen (55+) kent Monique de Wit of kan haar vinden?
Er zijn vier spreekuren op plaatsen in Velp en niet één in Rozendaal! Is dat onze goede zorg anno
2015? Volgens de BGR niet! Maak een tijdelijke website “voorelkaar”. Een lokale variant op
www.hoeverandertmijnzorg.nl is evenmin op orde gemaakt voor Rozendalers.
Wanneer trapt Rozendaal de zorgcampagne af? Niet pas na de volgende raadsvergadering toch? De
BGR meent dat het college daar nu snel tijd en ruimte voor moet maken in In de Roos en ook op de
gemeentelijke website meer inhoud moet geven aan de belangwekkende veranderingen voor de burgers, los van de individuele correspondentie naar de bekende burgers. Organiseer snel een informatiebijeenkomst wat alle veranderingen in de zorg voor onze inwoners betekenen.
Open, directe democratie, grote en kleine projecten samen met bewoners voorbereiden past wat de
BGR betreft in 2015. De burger is toch nooit ver weg in Rozendaal. Vraag dan even waar iets nodig is.
Een voorbeeld uit 2014 is het verkeersprobleem rond de school die door het college vanuit ons BGR
initiatief is overgenomen. Of het gaat werken, dat blijkt pas later.
Voortaan dus eerst overleg met de burger en dan pas besluiten.
Maak gebruik van de kennis en kunde in het dorp en organiseer geen info-bijeenkomst als een besluit
al gevallen is.
De BGR is niet voor opleggen van besluiten, maar voor overleggen, ook in onze oppositierol!
De omvang van de risico reserve voor het sociaal domein is niet groot. Is dit niet veel te klein begroot?
Een ernstig zorgbehoevende burger (ook een pasgeborene in 2015) kost tussen de 100.000 en
150.000 en daar gaat de gemeente goede en passende zorg aan leveren. Maar hoe bewaakt het college dit als Rheden alles voor die Rozendaler uitvoert en nu vanuit het verleden wel bekend is dat er
soms wat laat wordt doorbelast? De BGR vraagt om bewaking van voortgang en budgetten.
Twee maanden voor de start van 2015 zijn er nog geen Service Level Agreements (SLA’s) afgesloten
met de gemeente Rheden en los daarvan zullen er ook extra taken in Rozendaal moeten worden uitgevoerd, terwijl daarover ook intern nog geen uitvoeringsbesluiten zijn genomen. Ook de automatisering is nog niet op orde. De ICT reserveringen lijken ons bij lange na niet voldoende.
Ik sluit bijna af.
De BGR wil zeker vertrouwen hebben in de goede intenties van dit college, maar 1 januari 2015 nadert in snel tempo en de BGR weet dat nog lang niet alles op orde is.
Bij de uitvoering van alle taken moet de ICT en de bedrijfsvoering op orde zijn (ook voor het ROdomein zijn vele ICT-voorzieningen nodig).
De BGR is voor 2015 erg terughoudend met het vragen van extra’s totdat de financiële gevolgen van
de decentralisaties (plus de bezuinigingen) van het Rijk op het sociale domein (participatie en werk,
zorg en begeleiding, jeugdzorg en passend onderwijs) wat duidelijker zijn in de praktijk. De huizenbouw en de schoolontwikkeling spelen ook een rol in het financiële plaatje van de gemeente en daarom vraagt de BGR weinig voor 2015, maar wel een goed en gedegen financieel beleid in Rozendaal.
Mocht er in 2015 nog ergens geld en/of tijd over zijn: Groenplan en laadpalen stonden vorig jaar al op
de verlanglijst van de BGR, maar er is nog niets aan gedaan. Volgend jaar wel? Als het aan de BGR
zou liggen: zeker! En om het college met een extra argument over de streep te trekken: het past goed
bij onze groene gemeente en kan “groene” toeristen aantrekken.
De BGR houdt Rozendaal financieel gezond en duurzaam
Samenvatting van de vragen voor het college.
1. Gaat het college akkoord met de visie dat uitgaven pas plaatsvinden wanneer er 100% zekerheid
bestaat dat de inkomsten ter dekking van deze uitgaven ook 100% zeker zijn.
2. Stemt het college in met het BGR verzoek om een integrale financiële benadering te gaan hanteren met behulp van kasstroomoverzichten, meerjarige liquiditeitsplanningen, balansen en resultatenrekeningen? Hiermee kunnen risico’s tijdig worden beheerd en gesignaleerd .
3. Is het college bereid om de zorg een eigen Rozendaals gezicht te geven met ook een zorgloket in
Rozendaal en zo spoedig mogelijk een voorlichtingsbijeenkomst voor de inwoners!?
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4. Is het college bereid een cultuurhistorisch plan op te stellen in het komende jaar?
5. Is het college bereid om in Rozendaal een repair-café in 2015 op te richten? Dit kan vast goed in de
Torckschool. Een repair-café is een ontmoetingsplek in de buurt, waar het gaat om samen dingen
repareren, kennis overdracht en sociale contacten. Voor 50 euro is het basisconcept al te koop.
6. Weet de wethouder al hoeveel wij voor de uitvoering van de sociale taken aan Rheden gaan betalen?
7. Wanneer komt het college met een ICT plan voor alle nieuwe taken op gebied van de zorg en de
Omgevingswet?
8. Wanneer worden de SLA’s met de gemeente Rheden gesloten?
9. Wanneer komt er een Groenplan voor Rozendaal?
Rosendael ‘74
Mw Albricht leest: “Voorzitter, de nieuwe coalitie is nu ruim een half jaar een feit en Rosendael '74
kan tevreden terugkijken. De herbenoeming van de burgemeester stemt ons positief, want dit betekent
(behalve goed nieuws voor hemzelf) dat Rozendaal de komende jaren in rustig vaarwater haar ingezette koers van vervolgen.
Het college geeft goede invulling aan het coalitieakkoord en zoekt actief naar overleg met de inwoners
van Rozendaal. Het college waardeert constructieve inbreng van Rozendalers.
Wij stellen vast dat B & W bij het opstellen van de begroting 2015 kritisch invulling hebben gegeven
aan de uitgangspunten van het door de raad geformuleerde beleid.
Bij het opstellen van de begroting 2015 hadden we te maken met een paar grote tegenvallers, zoals
de effecten van het verplichte schatkistbankieren (€ 100.000 minder inkomsten) en het nadeel als
gevolg van de herverdeling van het gemeentefonds (€ 70.000 minder). In totaal dus een vermindering
van de baten van € 170.000 door factoren buiten onze macht (en, dit terzijde, niet een structureel tekort, zoals De Regiobode kopte.). Ondanks deze daling van de inkomsten zijn Burgemeester & Wethouders er in geslaagd de gemeentelijke lasten in 2015 voor de meeste huishoudens slechts met 1%
te laten stijgen. Dat is dus minder dan de inflatiecorrectie van 1,5% waarmee in de begroting is gerekend.
Op langere termijn zijn de financiële vooruitzichten veel minder zeker. Aan de ene kant is er onbekendheid over de financiële gevolgen van de decentralisaties, die nu budgetneutraal zijn opgenomen.
Aan de andere kant is onbekend of de uitkering uit het gemeentefonds zal blijven dalen of misschien
nog weer zal toenemen als gevolg van herstel van de nationale economie.
Het is dan ook geen simpele opgave om deze meerjarenbegroting op te stellen. Met de huidige kennis
van zaken zou het zo kunnen zijn dat in 2018 voor het eerst een jaar aanbreekt waarin we geen sluitende begroting hebben, al is dat voor een betrekkelijk klein bedrag. Dat is voor ons te ver in de toekomst om daar nu al harde uitspraken over te doen. Maar, zoals de meerjarenbegroting nu is opgesteld zijn in de jaren tot aan 2018 voldoende extra reserves en voorzieningen opgebouwd om die
eventuele tegenslag het hoofd te bieden, zónder (en dat is voor ons belangrijk) in te teren op het basis
niveau van de algemene reserves.
Kortom, de begroting 2015 is ruim sluitend. Rosendael ’74 zal er zeer alert op zijn om de ontwikkelingen, zowel binnen de decentralisaties als de uitkeringen van het gemeentefonds, goed te volgen, zodat tijdig kan worden ingegrepen als blijkt dat toekomstige begrotingen minder rooskleurig dreigen te
worden. Rosendael ‘74 is en blijft een voorstander van een voorzichtig en verstandig financieel beleid.
Rosendael ’74 ziet veel van haar wensen vertaald in deze begroting en stemt er dan ook van harte
mee in. Wij complimenteren burgemeester & wethouders én zeker ook de betrokken ambtenaren met
het bereikte resultaat.
Voorzitter, wij danken de wethouder en zijn ambtenaren voor de snelle en heldere beantwoording van
onze vragen.
Ik zal nu, namens de fractie van Rosendael ’74, over een aantal actuele thema’s onze visie geven.
Openbare orde en veiligheid
U kent de bezorgdheid van Rosendael ‘74 over de veiligheid van onze inwoners. Op ons verzoek
heeft de burgemeester vorig jaar een aantal maatregelingen op papier gezet. De Raad heeft hiermee
ingestemd. Deze, deels preventieve, maatregelingen lijken hun vruchten af te werpen, het aantal inbraken is iets gedaald.
Dit betekent niet dat we kunnen verslappen. De donkere dagen zijn al aangebroken, in het voordeel
van potentiële inbrekers, dus we moeten zeker nu alert blijven. Het beleidsplan van de Politie Gelder4
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land Midden was voor Rosendael ’74 absoluut niet ambitieus genoeg. Rosendael ’74 dringt er dan ook
bij de burgemeester op aan om tijdens overleg met de politie extra aandacht voor het voorkomen van
woninginbraken te blijven vragen. Het is belangrijk om in goed overleg met de politie te blijven en
nauw samen te werken.
Rosendael ’74 is van mening dat de overheid een grote verantwoordelijkheid heeft voor de feitelijke
veiligheid van onze bewoners en het gevoel van veiligheid en wij zullen hier aandacht voor blijven
vragen.
De nieuwe Dorpsschool
Het onderwerp dat de gemoederen in Rozendaal de laatste jaren het meest heeft bezig gehouden is
de nieuwbouw van onze Dorpsschool op het perceel aan de Bremlaan, waarover de Raad zich heeft
uitgesproken. Voor Rosendael ’74 zijn de voordelen van deze locatie evident: een grote kavel van
10.000 m², centraal gelegen in het dorp. Het oppervlak staat ons toe om het gebouw goed in te passen in het landschap, het levert veel (groene) speelruimte voor de kinderen met tevens voldoende
parkeergelegenheid.
Sinds dit najaar is een projectleider aangesteld die zich bezig zal houden met de realisatie van de
school.
Een belangrijk aandachtspunt daarbij is een veilige verkeersafwikkeling in de wijk rondom de school.
Het nieuwe college treedt graag in overleg met de inwoners van Rozendaal en is geïnteresseerd in
hun mening. Tijdens de bijeenkomst in ’t Rhedens over de verkeersafwikkeling in de wijk zijn veel
goede ideeën geopperd. Deze ideeën zullen worden beoordeeld op haalbaarheid. Dit college roept
inwoners dan ook op om mee te blijven denken. We moeten het tenslotte samen doen!
Nieuwbouw op De Del
Mede om de nieuwbouw van de Dorpsschool te kunnen financieren heeft de Raad besloten tot de
ontwikkeling van woningbouw op De Del 6 en 10 (de oude tennis- en voetbalvelden). De Raad van
State heeft een eerdere wijziging van het bestemmingsplan afgewezen. Rosendael ’74 gaat er van uit
dat een nieuwe wijziging van het bestemmingsplan de eindstreep wel zal halen, zodat de nieuwbouw
op De Del doorgang vindt. Wij vertrouwen op een zorgvuldige voortvarendheid van het college.
Sociaal domein
2015 staat in het teken van de transities van taken in het sociale domein. De gemeenten gaan meer
taken uitvoeren op het gebied van de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en participatie.
Hoewel er minder geld is voor de uitvoering is de transitie budgetneutraal opgenomen. Hier ligt absoluut een uitdaging voor het college. Wellicht dat de kleinschaligheid en onderlinge betrokkenheid van
Rozendaal hierin juist een positieve factor kan zijn.
Rosendael ’74 voelt zich betrokken bij deze nieuwe en complexe gemeentelijke verantwoordelijkheid,
in die zin dat wij willen meedenken over de organisatie hiervan en de consequenties voor het beperkte
ambtelijk apparaat van de gemeente. Wij streven naar het realiseren van een passende uitvoering van
de nieuwe wetten ter zake, die toch economisch haalbaar zijn op lange termijn. Hierbij is de samenwerking met onze buurgemeenten van essentieel belang. Het ambtelijk apparaat van de gemeente
Rozendaal is te klein om alle specialistische kennis in huis te hebben. Rosendael ’74 is er dan ook
een voorstander van dat Rozendalers gebruik maken van het zorgloket in Rheden, waar wél voldoende kennis voorhanden is. Het is goed om te weten dat de betrokken Rozendaalse ambtenaar op de
hoogte wordt gehouden van de zorgvragen van onze inwoners, zodat deze kan bijspringen op het
moment dat dat nodig blijkt.
Wij realiseren ons hoe ontzettend veel werk er reeds is verzet door de ambtenaar en wethouder. Wij
steunen het beleid dat tot nu toe is gevoerd met betrekking tot de decentralisaties.
Rosendael ’74 rekent erop dat er vanuit het gemeentehuis voldoende informatie over het “wat, wanneer en hoe” van de decentralisaties wordt gegeven; niet alleen aan de Raad maar ook aan onze
inwoners.
Financieel beleid
Rosendael ’74 is een behoudende partij, voor alle duidelijkheid, ik spreek over financieel behoudend.
Gezonde financiën zijn voor ons noodzakelijk om onze doelstellingen te behalen. Onze partij maakt
zich sterk voor verstandige beslissingen over de gemeentelijke uitgaven. Dit betekent ook dat wij lange termijn investeringen, zoals de nieuwbouw van de Dorpsschool, toetsen op haalbaarheid en wegen
op wenselijkheid.
Zoals ik al eerder zei, is Rosendael ‘74 verheugd over een sluitende begroting voor 2015. Graag merken wij hierbij nog eens op dat de reserves groter zijn dan het minimaal noodzakelijk geachte niveau
en dat deze ook in de voorliggende meerjarenbegroting op peil blijven. Wat ons betreft behoeft het
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project van de nieuwbouw op de Del dan ook niet te worden gebruikt om de reserves verder te verhogen. Wij vinden een sluitende projectbegroting voor de nieuwbouw van de dorpsschool met een afdoende post “onvoorzien” goed genoeg.
Ik dank u voor uw aandacht.
PAK
Dhr Van der Plas leest: “Voorzitter, Rozendaal werd dit jaar uitgeroepen tot sportiefste gemeente van
Nederland. Volgens de Metro van 8 september jl. zijn de inwoners van Rozendaal het fitst, aldus het
RIVM. Als rijkste, groenste en meest kindvriendelijke gemeente waren we natuurlijk al wat gewend,
maar ook op sportgebied pakt de wet van de kleine getallen blijkbaar gunstig voor ons uit.
Over getallen gesproken: voor ons ligt de Rozendaalse begroting voor 2015. De eerste begroting van
het nieuwe college. En geheel in de Rozendaalse traditie is het ook het nieuwe college gelukt om de
begroting sluitend te krijgen. Complimenten daarvoor aan het college en dan met name aan de nieuwe wethouder van financiën, de heer Van Gorkum, en de ambtenaren die dit heldere document hebben voorbereid en opgesteld.
Voorzitter, voordat ik inga op de begroting wil ik graag eerst even terugblikken op het afgelopen jaar.
Dit is het eerste half jaar van de nieuwe raadsperiode, maar het was ook het einde van de vorige
raadsperiode, met natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen als belangrijk omslagpunt.
De aanloop naar die verkiezingen werd gedomineerd door de discussies en verdeeldheid over de
locatiekeuze voor de Dorpsschool. Door de BGR werd dit op de spits gedreven met het geheimzinnige
'plan B', dat niets anders bleek dan een verkiezingsstunt met de Steenhoek. Helaas was dat een gepasseerd station. Want laat ik duidelijk zijn voorzitter: als PAK respecteren we een democratisch genomen besluit. In het lange traject van de locatiekeuze zijn we steeds kritisch geweest over het gevolgde proces. We hebben diverse keren gepoogd om de Steenhoek mee te nemen als mogelijke
locatie voor de nieuwe Dorpsschool. Niet één keer kreeg dat de steun van de BGR. Pas toen uiteindelijk, aan het einde van het selectietraject, de Bremheuvel door de raad als definitieve locatie werd gekozen kwam de BGR, met de verkiezingen in zicht, met het Steenhoek-konijn uit de hoge hoed. Gelukkig heeft de meerderheid van de Rozendaalse kiezers zich niet van de wijs laten brengen door
deze goocheltrucs en was er na de raadsverkiezingen ruimte voor een nieuwe coalitie tussen PAK en
Rosendael'74. En een nieuwe coalitie die zichzelf serieus neemt draait besluiten, mits democratisch
tot stand gekomen, zonder goede redenen niet zomaar terug. De inwoners van Rozendaal hebben
recht op een consistent gemeentebestuur dat besluiten neemt en daarvan de consequenties aanvaardt.
Daarmee kom ik op een terugblik op het eerste half jaar van de nieuwe raadsperiode. Voor het nieuwe
college was het even wennen aan elkaar, en misschien is dat nog steeds wel zo. Ik wil wethouder
Logemann een compliment maken voor de wijze waarop hij de omslag heeft gemaakt van oppositie
naar bestuursverantwoordelijkheid. Hij heeft zich in korte tijd ingewerkt in de complexe en dynamische materie van het sociaal domein. En wethouder Van Gorkum heeft zich, zonder politieke achtergrond, goed geprofileerd op zijn portefeuilles Financien en RO. Voor de burgemeester bleef het nog
even spannend, maar de raad heeft onlangs unaniem aangegeven graag nog een termijn met hem
verder te willen.
Het college ging in april aan de slag met het coalitieakkoord van Rosendael'74 en PAK. Kern van dit
akkoord is een verbindende gemeente waar de inbreng en betrokkenheid van de inwoners serieus
wordt genomen en waar de samenhang en onderlinge band wordt versterkt. Een Rozendaal waar
meer gebruik wordt gemaakt van de kracht, kennis en kwaliteiten van de inwoners. Terugkijkend op
het eerste half jaar denk ik dat het college op de goede weg is. Een informatieavond over de nieuwe
Dorpsschool in het Rhedens trok veel belangstellenden. De beide wethouders durfden zich kwetsbaar
en open op te stellen en vele aanwezigen brachten nieuwe ideeën en suggesties naar voren, met
name voor de verkeersproblematiek. Een goede stap op weg naar meer verbinding en dialoog. Voorzitter, er moet helaas nog veel water door de beek stromen voor de nieuwe basisschool in Rozendaal
een feit is, maar ik hoop van harte dat het college deze lijn weet vast te houden en constructief in gesprek blijft met alle betrokkenen. Dan komt er vast en zeker een school waar Rozendaal trots op kan
zijn, zeker als deze ook nog eens wordt ingepast in het landschap en duurzaam wordt gebouwd. Maar
dat is bij deze wethouder ongetwijfeld in goede groene handen.
Dat brengt mij op een ander onderwerp waar de inbreng en participatie van burgers van groot belang
is: het sociaal domein. Hier was door de vorige wethouder en de betrokken ambtenaren al veel werk
verricht, maar de nieuwe wethouder, de heer Logemann, geeft het nieuwe beleid uit het collegepro6
Raadsvergadering gemeente Rozendaal d.d. 11 november 2014

gramma verdere concrete invulling. Bijvoorbeeld door een raadswerkgroep in te stellen die ook open
is voor publiek. Rozendaal is erin geslaagd de voorbereidende stappen en mijlpalen voor de drie decentralisaties op tijd af te ronden, complimenten daarvoor. Vanaf 1 januari zal blijken welke nieuwe
uitdagingen er op ons af gaan komen, maar als college en raad de ingeslagen weg van dialoog en
transparantie vervolgen heb ik er alle vertrouwen in dat Rozendaal er in zal slagen om de decentralisaties voor haar inwoners in goede banen te leiden.
Voor ik verder inhoudelijk inga op de begroting wil ik een ander dossier nog even belichten, namelijk
de nieuwbouw op de Del. In december 2012, werd het daarvoor gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad, met PAK als tegenstemmer: "Een mooi plan maar op de verkeerde
plaats". Vorig jaar strandde het plan bij de Raad van State vanwege de strenge Europese normen met
betrekking tot Natura2000 gebieden. Mijn voorganger sprak daarover in de algemene beschouwingen
kritische woorden, en ik citeer: "Wat mij betreft slecht voor het imago van de gemeente en het levert
een flinke vertraging in het proces dat de meerderheid van deze raad wil.".
Voorzitter, nu is het bestemmingsplan in oktober jl. opnieuw vastgesteld. Ook het PAK heeft dit keer
voor het bestemmingsplan gestemd omdat het een reeds genomen democratisch besluit betreft dat
we, zoals eerder gezegd, respecteren. De 23 ingediende zienswijzen zijn zorgvuldig beantwoord door
de wethouder en de betrokken ambtenaren. Het PAK blijft, zoals u van ons gewend bent, de ontwikkelingen kritisch volgen en wil het college oproepen om in gesprek te blijven of te gaan met de direct
betrokken bewoners en open te blijven staan voor nieuwe ideeën en inzichten om de plannen voor
hen meer aanvaardbaar te maken. Dat geldt ook voor de toekomstige bewoners van de wijk. De ligging van de Del langs de A12 vraagt extra aandacht en zorg om de leefomgeving zo gezond en veilig
mogelijk te maken voor de nieuwe bewoners.
Voorzitter, dan wil ik nu inhoudelijk ingaan op de programmabegroting 2015 en de meerjarenbegroting
2016-2018.
Het college is erin geslaagd om voor 2015 de negatieve effecten van het verplichte schatkistbankieren
en de herverdeling van het gemeentefonds op te vangen met slechts een beperkte stijging van de
gemeentelijke lasten. Op de langere termijn zien de financiële vooruitzichten er volgens het college
minder positief uit. Met de foto op het voorblad wil het college wellicht al een weersvoorspelling doen.
Komt er een financiële ijstijd aan? Worden de Rozendaalse reserves bevroren? Gaan we ons op glad
ijs begeven?
Voorzitter, we begrijpen dat het lastig is om de financiële risico's van de ontwikkelingen in het sociaal
domein goed in te schatten. Toch hebben wij behoefte aan wat specifiekere inschattingen dan de pm
posten in de risico-tabel op pagina 59.
Vraag: Kunt u een meer concrete invulling geven van deze tabel en dan met name de open-eind regelingen in het sociaal domein?
De decentralisaties in het sociaal domein hebben ook consequenties voor de bedrijfsvoering van de
gemeente. U heeft aangegeven dat het uitgangspunt is om zo veel mogelijk uit te besteden aan
Rheden, maar dat er wellicht ook formatie-uitbreiding nodig is en dat er een rol is weggelegd voor de
medewerkers burgerzaken.
Vraag: Kunt u aangeven op welke termijn u dit verwacht, wat de financiële consequenties daarvan
zijn en wat de consequenties voor de betrokken medewerkers zijn?
Op pagina 66, onder Communicatie, geeft u aan dat de gemeente actief vorm geeft aan inspraak, met
name door voorlichtings- en inspraakavonden te organiseren voor de bouw van de Dorpsschool en de
Del. Ook bent u inmiddels begonnen met het versturen van twitterberichten. Dat juichen wij zeer toe,
maar wij zijn ook van mening dat communicatie, zeker voor de genoemde dossiers, zorgvuldig aangepakt moet worden.
Vraag: Kunnen wij op termijn een (beknopt) communicatieplan of strategie verwachten waarin het
communicatie- en inspraakbeleid verder wordt uitgewerkt?
In het raadsvoorstel geeft u aan dat nieuw beleid, waarover nog niet is beslist, in principe niet in de
begroting opgenomen kan worden. In de coalitieovereenkomst wordt het belang benoemd van een
verbindende gemeente waar de inbreng van inwoners serieus wordt genomen, lokale initiatieven worden gestimuleerd en waar de samenhang en onderlinge band wordt versterkt.
Vraag: Kunt u, mede in dat kader, aangeven op welke terreinen u in 2015 voorstellen voor nieuw
beleid verwacht? Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als verkeer, veiligheid, jongeren en
duurzaamheid. Maar ook een glasvezelnetwerk voor snel internet kan van grote waarde zijn in de
gemeente.
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In de schriftelijke beantwoording van onze vragen heeft u aangegeven dat er in onze gemeente relatief weinig sierplantsoen is, waardoor participatie van burgers bij onderhoud daarvan niet mogelijk is.
Vraag: Toch wil ik u vragen om nog eens na te gaan of er mogelijkheden zijn voor burgerparticipatie
bij het onderhoud van openbaar groen, zoals bijvoorbeeld in de Meester van Hasseltlaan. Dat versterkt de onderlinge band in een wijk of straat en werkt daardoor ook nog positief op sociaal gebied.
Voorzitter, ik kijk met een goed gevoel terug op het eerste (half) jaar van deze coalitie en de goede
samenwerking met onze coalitiepartner Rosendael’74. En ik moet zeggen dat het wel even wennen
was aan de BGR als oppositiepartij, maar ik ervaar de oppositie tot nu toe als constructief. Ik hoop van
harte dat we deze lijn kunnen doorzetten op weg naar verdere verbinding en duurzaamheid in onze
mooie, rijke, groene, kindvriendelijke en sportieve gemeente.
Dank u wel.
De voorzitter schorst de vergadering van 19.40 - 20.10 uur.
BEANTWOORDING DOOR HET COLLEGE
De voorzitter wil de fractievoorzitters van Rosendael '74 en PAK dank zeggen voor de vriendelijke
woorden rond zijn herbenoeming. De BGR had al eerder vriendelijke woorden geuit.
Hij stelt dat de voorliggende begroting een hele bijzondere begroting is geweest. Er zitten behoorlijke
wijzigingen in de begroting die niets te maken hebben met beleidswijzigingen binnen de gemeente
Rozendaal, maar alles te maken hebben met rijksbeleid. Daar kan de gemeente zelf geen invloed op
uitoefenen. Dit rijksbeleid is voor Rozendaal en alle gemeenten in Nederland in financiële zin nadelig.
De jarenlange zuinigheid van de gemeente heeft geleid tot grote reserves. De bedoeling van deze
reserves was nieuwe inkomsten te genereren. Dit werd al minder toen de rente naar beneden ging en
toen het schatkistbankieren werd ingevoerd, werd dat nog verder afgeroomd. Vervolgens kwam een
verlaging van het gemeentefonds. In die context is het toch knap dat de gemeente, bij zulke tegenvallers en zonder onnodige bezuinigingen en extra verhogingen van de OZB, dat kan opvangen. Het is
zeker een compliment aan de wethouder van financiën.
Het grootste punt is de decentralisatie van een aantal sociale taken. Het is een openeindregeling
waardoor een aantal ontwikkelingen niet te voorzien is. Dat geldt niet alleen voor Rozendaal maar
voor alle gemeenten. De komende tijd moeten de ontwikkelingen gemonitoord worden. In vergelijking
met andere gemeenten heeft Rozendaal wel een aantal voordelen. Relatief gezien heeft Rozendaal
een zelfredzame bevolking, die minder vaak een beroep doet op de overheid. Een twee voordeel is
dat relatief gezien Rozendaal een groot weerstandsvermogen heeft waardoor onverwachte tegenvallers opgevangen kunnen worden. Decentralisatie van de sociale taken geeft niet alleen financiële onzekerheden, maar ook onzekerheden bij de mensen die afhankelijk zijn van de zorg. Deze laatste
onzekerheden moeten in Rozendaal zoveel mogelijk vermeden worden.
Hij spreekt zijn waardering uit over hoe snel de nieuwe wethouders hun werkzaamheden opgepakt
hebben.
Wethouder Van Gorkum zegt met betrekking tot het bericht in de Regiobode dat Rozendaal een tekort heeft, dat korting en tekort twee verschillende begrippen zijn. Hier is sprake van een structurele
korting van € 170.000,-.
Het gaat in de op de gestelde vragen.
In een sluitende begroting staan inkomsten en uitgaven tegenover elkaar. Het zijn geen aannames,
maar zekerheden. Het is echter niet zo dat er eerst inkomsten zijn en daarna de uitgaven gedaan
worden, maar het is ook mogelijk dat er eerst uitgaven gedaan worden waarvoor later inkomsten binnenkomen. De school is niet een project van een van de wethouders, maar een project dat door een
vorig college gestart is. Het beleid van dit college is niet anders dan het beleid van het vorige college.
Dhr Koning zegt dat het erom gaat dat er 100% zekerheid is van dekking. Hij vraagt of de wethouder
dat principe onderschrijft.
Wethouder Van Gorkum onderschrijft dat principe niet. Het zou betekenen dat als De Del niet door
zou gaan, het college voor de bouw van de school geen vrijheid van handelen heeft.
Dhr Koning deelt mee dat het een belangrijke kwestie voor BGR is.
Wethouder Van Gorkum antwoordt op de tweede vraag van BGR dat hij bij Rheden navraag heeft
gedaan naar het hanteren van een integrale financiële benadering en daar kreeg hij als antwoord dat
het hoogst ongebruikelijk is.
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Ten aanzien van het kasstroomoverzicht attendeert hij op pg 81 van de begroting. Een deel van de
kasstroom is daar uit te halen.
Dhr Koning merkt op dat er momenteel meer risico’s zijn dan ooit met de decentralisatie en de twee
grote projecten. BGR wil graag dat het college een visie heeft en risico’s kan signaleren. BGR mist de
strategisch financiële visie, het is dan erg moeilijk om goed in te kunnen schatten wat er gebeurt.
Wethouder Van Gorkum antwoordt met betrekking tot het groenplan voor Rozendaal dat er al een
groenplan voor de begraafplaats is. Dat komt binnenkort in het college en op 16 december ter kennisname in de raad. Een groenplan voor de hele gemeente komt in de loop van volgend jaar.
Wethouder Logemann heeft een aantal complimenten gehoord, met name voor de medewerkers en
hij zal deze graag overbrengen. Er is veel werk verzet. BGR stelt dat nog lang niet alles in gang is
gezet. Dat klopt ook, maar niet alles hoeft tegelijk op 1 januari klaar te zijn. Op 1 januari komen de
verantwoordelijkheden naar de gemeente toe, op dat moment is er sprake van een transitie, daarna
volgt de transformatie die in 2015-2016 zal plaatsvinden. Er is de afgelopen periode veel tijd gestoken
in regionaal overleg. Dat is noodzakelijk, niet omdat Rozendaal het als kleine gemeente niet kan trekken, maar omdat ervoor gekozen is met 12 gemeenten gezamenlijk daarin op te trekken. Rozendaal is
gefocust op Rheden vanuit efficiency overwegingen. Rozendaal zelf heeft niet voldoende capaciteit in
huis om de kennis actueel te houden. In het verleden is ervoor gekozen veel van die werkzaamheden
bij de gemeente Rheden uit te besteden en dat gebeurt naar volle tevredenheid. Rozendaal kan ervoor kiezen om het zelf te doen, maar dat staat haaks op het pleidooi om terughoudend te financieren.
Het is indertijd een bewuste keuze geweest en dat is het nog.
PAK vroeg naar de consequenties van uitbesteden en of er sprake zou zijn van formatie-uitbreiding en
een rol voor de medewerkers Burgerzaken. De rol van de medewerkers Burgerzaken is heel beperkt.
Rozendaal wordt een natuurlijke vindplaats. Burgers kunnen naar het gemeentehuis komen met vragen, het betekent dat de medewerkers een relatief eenvoudig protocol gaan volgen om de vraag helder te krijgen. Bij meer complexe vragen wordt de burger doorverwezen naar het sociaal meldpunt in
Rheden. Op voorhand is al een aantal maatregelen genomen of deze worden genomen. De aanstelling van de medewerkster Sociaal Beleid wordt opgeplust van 34 naar 36 uur. Er komt ook een herschikking van taken. Toezicht en de uitwerking van de wet kinderopvang gaan naar de gemeente
Rheden, daardoor komt in Rozendaal wat capaciteit vrij. Mocht het zo zijn dat er meer taken gedaan
moeten worden, dan moet het uitbesteed worden. Het college is van mening dat het voor nu relatief
goed geregeld is. Werkende weg worden, indien nodig, er meer maatregelen genomen. De raad zal
via rapportages op de hoogte gehouden worden.
In de gesprekken met Rheden is hij ingegaan op de raadsbrede wens voor een loket in Rozendaal.
Een loket voor 40 uur voor Rozendalers is onhaalbaar. Er wordt nu gewerkt aan de mogelijk voor een
proef, waarmee er gedurende 1,5 uur per week een consulent geplaatst wordt op het gemeentehuis.
Dhr Koning vindt het jammer dat er een draai gegeven wordt aan de vragen die gesteld zijn. Het gaat
er niet om dat die samenwerking anders ingevuld moet worden, die is er en het is heel nuttig. Het gaat
de BGR om een eigen gezicht, een frontoffice en een zorgloket. Het is een prima zaak dat er nu een
proef gehouden wordt. Er moet wel actief aan gewerkt worden aan communicatie met betrekking tot
alle veranderingen. Er is onzekerheid in het dorp over wat er gaat gebeuren. De ICT zou ook beter op
orde moeten zijn. Samenwerking met Rheden is prima, maar de begroting gaat verdubbelen, Vertrouwen is goed, maar een goede overeenkomst is beter. De Service Level Agreements moeten er komen, wat doeT Rheden voor Rozendaal en wat kost het.
Wethouder Logemann zegt dat er voor de communicatie met betrekking tot het sociaal domein aangesloten wordt bij de communicatiecampagne van de gemeente Rheden die vorige week gestart is. Er
gaat een aantal activiteiten plaatsvinden in het kader van diezelfde campagne. Op het moment dat de
campagne werd gestart, stond op de website van Rozendaal dezelfde informatie. De komende tijd
worden er op de Abri’s posters geplaatst die gericht zijn op Rozendaalse burgers. Ook komt er informatie in In de Roos. De campagne is net gestart. Op 27 november is er een informatiemiddag belegd
waar dit onderwerp centraal staat.
Het college ziet geen reden om een algemeen communicatiebeleid te maken. Het uitwerken van zo'n
communicatiebeleid vraagt inzet van ambtelijke capaciteit en daar is geen ruimte voor. Er wordt wel
belang gehecht aan goede communicatie. Zeker omtrent het project de school en de verkeersmaatregelen in de wijk en de veilige oversteek is goede communicatie belangrijk. Binnen die projectmatige
aanpak is er een werkgroep communicatie. Eén van de eerste taken van die werkgroep is het opstellen van een communicatieplan.

Raadsvergadering gemeente Rozendaal d.d. 11 november 2014

9

BGR voert een pleidooi voor een repair-café. Het college wil initiatieven van burgers steunen, maar
deze moeten vanuit de burgers komen.
PAK heeft gevraagd op welke terreinen voorstellen voor nieuw beleid verwacht kunnen worden en
BGR vraagt of het college bereid is een cultuur historisch plan op te stellen. In 2015 worden twee prioriteiten gehanteerd, een zachte landing van de decentralisaties in het sociale domein, op de tweede
plaats het van de grond tillen van de nieuwe school. Daar wordt de energie in gestoken. Er zal geprobeerd worden in te haken op andere initiatieven, maar de begroting is niet ruim, er zijn beperkte budgettaire middelen. Het college staat er wel voor open.
Wethouder Van Gorkum antwoordt op de vraag van PAK over de burgerparticipatie bij onderhoud
openbaar groen dat het college er wel oren naar heeft, maar het zou een burgerinitiatief moeten zijn.
Hij stelt voor hierover een mededeling in de In de Roos te plaatsen.
De inschattingen van de pm-posten zouden echt een slag in de lucht zijn, vandaar dat voor de term
pm is gekozen.
De Molenschuur wordt niet verkocht om gaten te dichten. Het besluit is genomen omdat het college
ervoor kiest privaat- en publiekrecht van elkaar gescheiden te houden.
De voorzitter vult aan dat toen de Molenschuur verhuurd werd, er een discussie speelde dat het publiek belang opgeofferd wordt omdat er een privaat belang was. Het is goed als die functies gescheiden worden, los van het feit dat de coalitiepartijen gezegd hebben af te willen van eigendommen die
niet nodig zijn. Dit alles staat los van het financiële argument , dat het gebruikt zou worden om gaten
te dekken. Dat is niet het geval en een onjuiste suggestie.
Dhr Koning zegt dat de achtergrond van vraag 4 is dat BGR voor heel Rozendaal een cultuurhistorisch plan zou willen. De financiële koppeling is niet bedoeld.
Wethouder Logemann antwoordt dat een cultuurhistorisch plan nu niet als een prioriteit wordt gezien.
Dhr Koning mist antwoordt op vragen 6, 7 en 8
Wethouder Logemann antwoordt dat op dit moment nog niet bekend is wat er aan Rheden betaald
zal worden voor de uitvoering van de sociale taken omdat de gesprekken nog lopen. Het ICT-plan
voor de nieuwe taken is in het lopende ICT-plan meegenomen. Er zijn geen hele nieuwe structuren
nodig om deze decentralisaties op te vangen. Ook voor vraag 8 geldt dat de gesprekken nog lopen.
De voorzitter antwoordt dat juist in een kleine gemeente als Rozendaal het van belang is dat de betrokkenheid van de burger zo groot mogelijk is. Bij het dossier veiligheid is met het buurtbemiddelingsproject gezien dat een intensieve betrokkenheid van mensen in de wijken heel goed kan zijn. Het
betekent niet dat met betrokkenheid en een goede voorlichting, je het altijd met elkaar eens bent. Een
voorbeeld daarvan is het project Steenhoek. Communicatie en een goede voorlichting is een belangrijk punt. Dit was reden dat de nieuwe wethouders een maand na hun aantreden begonnen zijn met
een voorlichtingsbijeenkomst over de school om daar signalen op te pakken. Partijen worden daarmee
op alle fronten tevreden gesteld. Het leidt er echter niet toe dat allen het ermee eens zijn. Bij de verdere planontwikkeling van De Del is de maximale zorgvuldigheid in acht genomen, maar toch waren er
veel verschillende zienswijzen. Wat hij wel ergerlijk vindt zijn de vele WOB-verzoeken. 90% van deze
verzoeken hebben betrekking op vragen uit Groningen of Drenthe en dat kost in totaal 3 maanden
werk. De minister weigert tot op heden een aanpassing van de WOB. Met betrekking tot openbare
orde en veiligheid heeft hij de complimenten overgebracht aan het buurtbemiddelingsteam. Er komt
een nieuwe politiechef unit IJsselwaarde. Hij hoopt dat het huidige beleid voortgezet wordt.
De voorzitter schorst de vergadering van 21.04 - 21.12 uur.
TWEEDE TERMIJN FRACTIES
Dhr Veltman wil de eerste vraag van de BGR herformuleren. De eerste tekening van de Dorpsschool
die hij zag was ingetekend in de nieuwbouwwijk De Del. Naar zijn idee ligt daarmee al een koppeling
tussen inkomsten en uitgaven vast. De vraag wordt: Gaat het college akkoord met de koppeling die er
al was in stand te houden nu de Dorpsschool is losgetrokken van De Del.
Mw Albricht wil in algemene zin reageren op de inbreng van BGR. Zij is teleurgesteld in de BGR en
vindt het jammer dat zij zich niet meer constructief hebben opgesteld. In haar ogen was het stemmingmakerij waar Rosendael '74 afstand van wil nemen. Het is niet goed voor Rozendaal om zo de algemene beschouwingen in te gaan. Er zitten zoveel onwaarheden in het betoog van de BGR. Zij noemt
er een paar.
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Een sluitende begroting is het grote probleem voor de komende jaren en daarom moet de Molenschuur verkocht worden, zo wordt gesteld. De Molenschuur wordt verkocht om het culturele erfgoed
veilig te stellen voor de toekomst. De gemeente Rozendaal moet geen huurbaas zijn van panden in
Rozendaal.
Geïnsinueerd wordt dat de stijging van de lasten hoger is dan de inflatie. Juist in 2015 is de gemiddelde stijging van de lasten 1%, lager dus dan de inflatie.
Een sluitende begroting wordt in twijfel getrokken. De begroting voor 2015 is sluitend, in ieder geval
tot en met 2017. Het getuigt van weinig respect naar wethouder en ambtenaren om te vragen of het
college wel financieel overzicht heeft. Dat heeft het college, een zeer goed financieel overzicht, vandaar dat een goede doorrekening is gemaakt tot het jaar 2018.
Onzekere financiële onderbouwing bij de Dorpsschool: Onzin.
Oplopende kosten bij de school. Zij weet niet waar dat vandaan komt.
De plek van de school. Dat zijn oude koeien waar voor de verkiezingen uitgebreid over is gesproken.
Communicatie naar de burger. Er is reeds een informatiemiddag georganiseerd op 27 november.
Daarnaast zijn er met enige regelmaat openbare informatieavonden over het sociaal domein.
Rozendaals zorgloket: De fractie BGR was akkoord met het feit dat hier geen zorgloket zou komen
omdat het heel veel geld kost. Kennelijk wil BGR hier geld aan uitgeven in plaats van aan de zorg
waar Rosendael '74 het graag aan besteedt.
De cultuurhistorie van Rozendaal wordt afgebroken of gaat in de uitverkoop. Totale onzin. Het college
wil niets afbreken of in de uitverkoop zetten, maar wil het veilig stellen zoals ook bij het kasteel is gedaan en het kasteel verkeert in een uitermate goede staat.
Met betrekking tot het repair-café is zij het eens met de opmerking van de wethouder: Initiatieven van
de burgers worden op prijs gesteld. Maak er een BGR-café van en begin het. Zij komt graag een kopje
thee drinken.
Dat gesteld wordt dat Rozendaal geen sociaal gezicht heeft vindt zij weinig respectvol naar wethouder
en ambtenaren die enorm hard werken om een sociaal gezicht voor Rozendaal op de kaart te zetten
met heel veel aandacht voor de kwetsbare Rozendalers.
Verder wordt gesteld gebruik te maken van kennis en kunde in het dorp en geen info-bijeenkomsten te
organiseren als het besluit al gevallen is. Het is een speerpunt van het nieuwe college, de eerste heeft
al plaatsgevonden, het nieuwe college heeft dit voor ogen en doet het ook.
Met betrekking tot dat er nog geen groenplan is, Rozendaal staat vol met bladkorven.
Dhr Van der Plas wil ook reageren op de beschouwing van BGR. Het repair-café vindt hij een goed
idee. Een ander goed idee van burgerparticipatie. Een website, een interactieve marktplaats om ideeen uit te wisselen. Dat BGR Rozendaal tot de sociaalste of duurzaamste gemeente wil maken spreekt
hem aan. Hij heeft nog wel een paar vraagtekens. De koppeling tussen De Del en de school is hem
niet helder. Volgens hem zijn het twee verschillende projecten met beide een eigen financiële dekking.
Hij vraagt wat BGR de onzekerheid van de financiële onderbouwing van de Dorpsschool vindt evenals
de oplopende kosten en vertraging. Hij herkent dat niet. Verder vraagt hij hoe de BGR denkt, zonder
lastenverhoging, alle faciliteiten die BGR wil te financieren.
Een reactie op de beantwoording van het college: Ten aanzien van het ambtelijk apparaat is het prima
dat er een beperkte rol is voor medewerkers burgerzaken en dat de betrokken ambtenaar meer capaciteit krijgt. Voorkomen moet worden dat het ambtelijk apparaat omvalt. Bovendien zit er ook een kwalitatief aspect aan. In hoeverre wordt het ambtelijk apparaat meegenomen in de transitie, worden
mensen opgeleid? Hij vraagt daar aandacht voor. Hij vraagt niet om een ambtenaar die een communicatieplan gaat maken. Communicatie gaat twee richtingen op, het gaat ook over participatie. Hoe worden inwoners van Rozendaal betrokken. Het mag een A4tje zijn, wat gaat u met welke doelgroepen
communiceren en wat voor vorm van communicatie is het. Het is goed dat het college zegt open te
staan voor initiatieven vanuit de gemeenschap en het In de Roos onder de aandacht te brengen.
De voorzitter antwoordt richting dhr Veltman, dat nadat de locatie van de Dorpsschool verplaatst is,
diezelfde koppeling gebleven is. Dat was ook mogelijk in de cijfers zoals die er toe nu toe waren. Hij
gaat ervan uit dat die koppeling blijft. Het wil niet zeggen dat eerst alle panden verkocht moeten zijn,
voordat er begonnen kan worden met de bouw. Het plan op zichzelf moet financieel sluitend zijn voor
de bouw van de school in relatie tot de ontwikkeling van De Del.
Wethouder Logemann antwoordt dat de ambtenaren worden meegenomen in het proces van de transitie. Het college zal er welwillend tegenover staan om een A4tje met betrekking tot de communicatie
op te stellen. Er is gestart met twitteren.
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Dhr Koning wil graag zijn complimenten uitspreken. Het is jammer dat de communicatie niet ingevuld
kan worden. BGR steunt het voorstel om actief invulling te geven aan de burgerparticipatie. Het koppelingsprincipe met betrekking tot de school en De Del is voor de BGR een principieel punt. Met betrekking tot de huidige locatie van de Dorpsschool, kijkt BGR naar de feiten en het stappenplan met
data. BGR hoopt dat er dit jaar een projectbegroting komt.
Hij richt zich tot de fractie van Rosendael ’74. Hij vindt het jammer dat de stijl die ook bij de verkiezingen werd gehanteerd hier doorgaat. Komen met onjuiste feiten, roepen over onzin, smijten met modder. Dat is niet de stijl van de BGR.
Mw Albricht zegt te hebben aangegeven dat een aantal opmerkingen uit het pleidooi van BGR niet
klopt.
Mw Visser geeft aan dat in de Sociaal Domein-werkgroepen meerdere malen gesproken is over het
zorgloket in Rozendaal. De wethouder heeft destijds aangegeven dat het niet binnen het budget past.
Het is een grote verassing dat er nu 1,5 uur per week een consulent komt vanuit Rheden, als proef. Zij
spreekt haar complimenten daarover uit.
De voorzitter gaat over tot stemming over de begroting.
STEMVERKLARING:
Dhr Koning: BGR gaat instemmen met de begroting, na het antwoord van de voorzitter op de eerste
vraag van BGR.
De voorzitter concludeert dat alle fracties instemmen met de begroting.

4.

Rondvraag

Mw Spillenaar zegt dat de gemeente Rheden de zorgcampagne op 6 november heeft afgetrapt. Rozendaal deed dit op 7 november. BGR wil graag dat het gelijk gaat lopen.
Wethouder Logemann zegt dit toe.

5.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur
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