NOTULEN
van de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Rozendaal
d.d. 31 mei 2016

Aanwezig
Raadsleden:

mw M.S. Albricht, 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, dhr H.M. Veltman, mw
M. Visser, dhr G.J. Willemse

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

1.

Opening en spreekrecht

De voorzitter opent de vergadering om 19.43 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
INSPREKERS, dhr Albricht en dhr Zwijnenburg, namens de werkgroep Giro op Rozendaal:
Een aantal weken geleden is de Giro d’Italia door Rozendaal gekomen. De Giro is gestart in Apeldoorn op 6 mei met een tijdrit en direct de eerste dag won een Nederlander, Tom Dumoulin, de roze
trui. De dag erna is de Giro van start gegaan vanuit Arnhem richting Nijmegen en op zondag 8 mei
kwam de hele karavaan over Rozendaals grondgebied. Aankomend vanaf de Posbank, hier naar beneden, de Emmapiramide op, de enige klim die in het parcours zat, langs het gemeentehuis naar de
finish in Arnhem. Tom Dumoulin heeft 3 dagen het roze weten vast te houden. Bekend is hoe de Giro
voor Nederland geëindigd is. Na enkele dagen in Italië raakte Tom Dumoulin zijn roze trui kwijt, maar
nam landgenoot Steven Kruijswijk het over. Deze is helaas in het laatste weekend ten val gekomen,
waardoor Vincenzo Nibali de Giro gewonnen heeft.
In november 2015 kreeg een groep actieve fietsers, woonachtig in Rozendaal, te horen dat de Giro
door Rozendaal zou komen. Het idee is opgevat om een dag te organiseren voor alle Rozendalers,
niet alleen sportief, maar ook verbindend en verbroederend. Terugkijkend kan gezegd worden dat dat
zeer geslaagd is.
Een aantal avonden is de werkgroep bij elkaar gekomen, Anton Logemann is als wethouder sport
aangeschoven namens de gemeente en ook een aantal andere enthousiaste Rozendalers hebben in
de werkgroep zitting genomen. Er zijn mooie fietstochten georganiseerd op zaterdag 7 mei 2016. 's
Morgens werd begonnen met een wielrentocht van 75-80 kilometer. Na 45 kilometer fietsen kwam de
ene groep op de minuut nauwkeurig de andere groep tegen waar gezamenlijk koffie met gebak genuttigd werd. Er is een groot deel van de route van de Giro gefietst. De hele dag heeft in het teken gestaan van sportiviteit en na afloop was er een fantastische barbecue met een groot aantal inwoners
van Rozendaal. De kinderen hebben nog een wedstrijdje in de kasteeltuin gefietst. De burgemeester
heeft dat allemaal fantastisch begeleid.
Namens de werkgroep en alle actieve fietsers is er een klein aandenken aan deze dag. De dag is
mede mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren. Alle kinderen onder de 14 jaar, woonachtig
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in Rozendaal, hebben een roze Giro d’Italia T-shirt gekregen. Aan het gemeentebestuur wordt een
ingelijst Giro d'Italia T-shirt aangeboden.
Burgemeester Klein Molekamp zegt dank voor het cadeau en de onvergetelijk mooie dag. Hij heeft
de werkgroep een dankbriefje geschreven en gevraagd of het een overweging zou zijn om volgend
jaar of het jaar erop iets dergelijks te organiseren om de samenhorigheid in de gemeente een plek te
geven. Het Giro-shirt zal een plek krijgen in het gemeentehuis.

2.

Vaststelling agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

Mw Spillenaar heeft uit de schriftelijke mededeling begrepen dat er op 18 mei een jongerenbijeenkomst is geweest met een hoge respons en dat er in september een voorstel komt. Zij heeft er meer
over in de krant gelezen. Zij hoopt dat de wethouder kan bevestigen dat wat in de krant staat, ook
daadwerkelijk gebeurd is.
Met betrekking tot Presikhaaf Bedrijven is het jaarverslag 2015 afgesloten met een tekort. Het tekort is
voor Rozendaal te behappen. Het blijft alleen een probleem-dossier. Zij vraagt of er al zicht is op de
veranderingen in dit verband en hoeveel jaar er rekening gehouden moet worden met dergelijke verliezen.
Mw Visser sluit aan bij de eerste vraag van mw Spillenaar. Zij is verheugd over die bijeenkomst voor
de jongeren. Het is een geweldig initiatief. Zij heeft teruggehoord dat het een succesvolle bijeenkomst
was en dat het heel erg gewaardeerd werd. Zij is nieuwsgierig naar meer informatie.
Wethouder Logemann antwoordt dat het een zeer geslaagde bijeenkomst is geweest. De brief die hij
aan alle jongeren van 12-17 jaar had gestuurd, heeft in menig huishouden een gesprek opgeleverd.
Jongeren waren verbaasd dat ze een brief van de wethouder kregen. Er zijn 22 jongeren naar de bijeenkomst gekomen. Deze jongeren bruisten van de energie en ideeën. Over die ideeën is gestemd.
Daar is een top vijf uitgekomen:
- Wifi overal in Rozendaal, ook in het bos
- Een activiteitencentrum
- Een jeugdburgemeester
- Een Whats App-groep
- Een feest voor alle leeftijdscategorieën zonder ouders.
Op dit moment wordt ambtelijk uitgezocht wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. Dit wordt samen met
een aantal jongeren uitgewerkt. In september wordt hierop teruggekomen.
Presikhaaf is een iets minder florissant verhaal. Het is een probleem-dossier, mede daarom is vorige
zomer een rapport vastgesteld, waar de grote lijn is uitgezet. Er wordt druk gewerkt aan de verandering, maar op korte termijn zijn er nog geen effecten. Via de nieuwsbrief en de raadsinformatiebijeenkomst wordt de raad op de hoogte gehouden.
Mw Hupkes heeft een vraag over punt 3, VGGM. In Arnhem is het advies van B&W aan de gemeenteraad om de begroting 2017 af te keuren. Zij vraagt of dit gevolgen heeft voor Rozendaal als onderdeel van de GR.
De voorzitter antwoordt dat de vergadering van de VGGM nog niet geweest is. Hij geeft aan dat het
een krantenbericht betreft en dat als Arnhem de begroting afkeurt en de overige gemeenten niet, dat
de begroting dan goedgekeurd is. Hij wil overigens niet op de gang van zaken vooruit lopen: eerst zien
en dan geloven.
Dhr Schmidt zegt met betrekking tot ingekomen stuk 9 van Milieudefensie over CETA en TTIP dat er
veel op de gemeente afkomt. In de brief wordt ingegaan op alle bestuurlijke voetangels die kunnen
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ontstaan als dit doorgaat. Anderszins is bekend dat er voorstellen liggen voor vergaande beperkingen
op milieugebied. Hij begrijpt dat hij deze vergadering niet iedereen zo ver krijgt om zich aan te sluiten
bij provincies en een aantal gemeenten die zich vrij willen maken van CETA en TTIP, maar hij wil er
melding van maken dat het zeker de aandacht moet hebben.
Dhr Willemse bedankt de wethouder dat memo 10, Kostendekkendheid Leges, is opgesteld.
Wethouder Van Gorkum deelt mee dat de vorige raadsvergadering de aarden wal langs de A12 aan
de orde is geweest. De eigenaren is toestemming gevraagd een aarden wal aan te leggen om het
zicht op de Rijksweg in die hoek weg te nemen. De eigenaar, zijnde de Geërfden van Velp, heeft dat
in de ALV besproken en daar was een journalist bij aanwezig. Zo is dit in de krant gekomen, terwijl de
gemeente nog in de oriënterende fase was. Vervolgens is er na de ALV contact geweest met de huidige pachter van die grond en die was niet blij met het plan omdat de paarden die er nu lopen dan
heel weinig ruimte zouden hebben. Uiteindelijk hebben de Geërfden van Velp besloten de gemeente
niet ter wille te zijn en niet de mogelijkheid te bieden die aarden wal aan te leggen.

4.

Notulen van de raadsvergadering van 19 april 2016

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Mevrouw Spillenaar merkt op naar aanleiding van pg 3, vaststellen exploitatieopzet De Del, waar in
de notulen staat: "Het uitgangspunt is steeds geweest dat het project De Del geld genereert en dat die
winst wordt gebruikt voor het bouwen van de school, zonder de intentie om geld over te houden op het
project." dat zij dit uitgangspunt onderschrijft, maar zij begrijpt het hele plaatje niet meer. Het taakstellend budget voor de bouw van de school komt toch niet overeen met de opbrengsten van De Del?
Wethouder Van Gorkum antwoordt dat het taakstellend budget lager zal zijn dan wat de uiteindelijke
netto opbrengst van De Del uit de laatste grondexploitatieopzet zal zijn.

5.

Actielijst

Dhr Van de Plas vraagt met betrekking tot het onderwerp Glasvezelnetwerk/VDSL of de wethouder in
staat is meer inzicht te geven in de planning van de KPN over de upgrade naar VDSL. Verder wil hij
graag weten hoe het zit met de aanbieders van glasvezel en of er nog alternatieven te bedenken zijn.
In deze tijd van meer thuiswerken en ouderen die langer zelfstandig blijven wonen, is goed internet
belangrijk.
Wethouder Van Gorkum antwoordt met betrekking tot de planning van de upgrade dat er in de
nieuwbouwwijk glasvezel aangelegd wordt. KPN heeft aangegeven dat er geen glasvezel aangelegd
wordt in de rest van Rozendaal maar dat VDSL geupgraded wordt. Het upgraden houdt in dat er 100
of 200 Mbps gegarandeerd wordt. KPN is momenteel aan het onderzoeken hoe het werkt met 400
Mbps, dit is een snelheid gelijkwaardig aan de glasvezel. Van de zijde van de KPN is hem verzekerd
dat voor regulier internetgebruik 60 Mbps ruim voldoende is. De upgrade vindt niet eerder plaats dan
volgend jaar, hij zal proberen of het naar voren gehaald kan worden. Er zijn geen alternatieven. Glasvezel wordt maar door één bedrijf aangelegd en dat is Reggefiber.
De voorzitter concludeert dat het een aandachtspunt blijft, dat regelmatig terugkomt. Het zal op de
actielijst blijven staan. Ook van belang voor de infrastructuur is de slechte mobiele telefoonbereikbaarheid.
Wethouder Van Gorkum licht toe dat Vodafone binnenkort aan het werk gaat. Voor de kerst zal de
mast er staan en mogelijkerwijs nog een paar maanden eerder.
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6.

Voorstel tot vaststelling van de nota reserves en voorzieningen

Mw Albricht vindt het goed om op te merken dat er ruime algemene reserves zijn. Er ontstaat geen
risico als een ton daarvan overdragen wordt naar de bestemmingsreserve. De nota kan nu vastgesteld worden. Volgend jaar is het gewenst de nota vast te stellen in dezelfde raadsvergadering as
waarin de jaarrekening wordt behandeld.
Dhr Van der Plas geeft aan dat ook het PAK positief is om de nota nu vast te stellen.
Dhr Koning zegt dat in de commissie goed geformuleerd is hoe BGR over de behandeling van de
nota reserves en voorzieningen denkt.
De voorzitter zegt toe dat volgend jaar de nota reserves en voorzieningen tegelijkertijd met de jaarrekening behandeld zal worden.
Rosendael '74 en het PAK stemmen in met het voorstel, BGR is om procedurele redenen tegen.

7.

Voorstel tot vaststelling van het vernieuwde treasurystatuut

De voorzitter merkt op dat de tekstwijziging van 'drie opeenvolgende kwartalen' doorgevoerd wordt.
Dhr Schmidt zegt dat hij overleg gehad heeft met zijn fractie. Het PAK keek aan tegen het uitzetten
van gelden als publieke taak, voor een bedrag dat boven een miljoen kan uitkomen. Het PAK wil
graag achteraf een melding krijgen van het college dat zij een bedrag heeft uitbesteed uit hoofde van
de publieke taak. Het college zal moeten aangeven welk bedrag zij functioneel acht. Het kan dan bij
de mededelingen aan de raad gemeld worden.
Wat de matrix betreft, vraagt hij of hier nog naar gekeken kan worden om te komen tot een scherpere
controle en indeling.
Wethouder Van Gorkum zegt toe op de vraag van dhr Schmidt terug te komen. Wat de Matrix betreft
wordt gedoeld op functiescheiding. Dit is een aspect dat altijd zwaar weegt in de accountantscontrole.
De accountant heeft met de huidige functiescheiding geen probleem. Hij zal kijken of het wellicht duidelijker verwoord kan worden.
Mw Spillenaar vraagt of met de eerste vraag van dhr Schmidt bedoeld wordt dat de raad andere
grenzen in de controle wil hebben.
Dhr Schmidt antwoordt dat de grenzen vast staan en daar heeft het PAK geen moeite mee. Als vanwege efficiency snel doorgepakt moet worden door het college, dan wil hij graag achteraf een terugkoppeling.
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.

8.

Voorstel inzake kennisnemen van de voorjaarsnota 2016

Mw Hupkes, vraagt met betrekking tot het doelgroepenvervoer naar de financiële consequenties.
Wethouder Van Gorkum antwoordt dat in de begroting € 4.000,- opgenomen is en het doelgroepenvervoer kost structureel € 5.000,-. Dit verschil is niet gerapporteerd in de voorjaarsnota.
Op een eerder gestelde vraag met betrekking tot de openingstijden van de regiecentrale antwoordt hij
dat de openingstijden van maandag tot donderdag van 06.00 - 01.00 uur zijn, op de vrijdag van 06.00
- 02.00 uur en op zaterdag en zondag van 07.00 - 02.00 uur.
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.

9.

Comptabiliteit
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De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.

10.

Rondvraag

Mw Spillenaar merkt op dat een dag na de vorige raadsvergadering, de raadsleden een stuk gekregen hebben waarin het advies stond van de heer Van de Brand over openbaarheid. Dit was door de
wethouder in de commissie RO toegezegd. Het advies is vervat in een mail. Hoe lang en welke gegevens geheim moeten blijven staat er niet in en dat was de vraag van mw. Van der Voort. De heer Van
de Brand heeft het erover dat er geen wettelijke plicht is om financiële gegevens openbaar te maken.
De Wet openbaarheid bestuur gaat echter uit van 'openbaar, tenzij'. Zij vraagt of het college, met de
uitgangspunten van Wob in het achterhoofd, zou kunnen herbeoordelen wanneer welke stukken rondom de exploitatie en de afspraken van de bouw en de grond van De Del openbaar gemaakt zouden
kunnen worden. Zij zou het erg op prijs stellen als dit voor de septembervergadering mogelijk is.
Wethouder Van Gorkum zegt toe dat hij met een traject komt, maar niet dat het er in september is.
Wethouder Logemann heeft een boekje op tafel gelegd voor de raadsleden over de concerten van
het kamerconcert-festival ZOOM die dit weekend gehouden worden en die hij van harte aanbeveelt.

11.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.32 uur.
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