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Windmolens en zonneparken
PvdA wil meer communicatie over de zg. Regionale Energie
Strategie. de RES. Ze heeft bij monde van woordvoerder
Joppe de Ruiter aangekondigd hierover Raadsvragen te gaan
stellen. Dat deed hij in de vergadering van de gemeenteraad
afgelopen dinsdag. Daarin werd gesproken over een concept
plan voor windmolens en zonneparken in de gemeente Rheden.
Dit plan maakt deel uit van de RES.
Joppe: 'Wij moeten de inwoners van Rheden hierover snel en
goed informeren. Er is bij de bevolking heel weinig bekend over
dit onderwerp. Wij willen de bevolking nadrukkelijk betrekken
bij de uitdagingen rond het duurzaamheidsvraagstuk'.

Al 28 maanden samen op weg!
De raadsperiode is al over de helft. In het zomerreces is
er even tijd om de balans op te maken van een bewogen
Raadsjaar.
De aftrapbijeenkomst vond plaats in het Sprengenhuis in Laag
Soeren. Daar spraken we met fractie en bestuursleden over
veel verbindende onderwerpen. Aanwezig ook onze wethouder,
Gea Hofstede, gedeputeerde Peter Kerris, Statenlid Mehmet
Sahan en Marlies van de Voort van het Waterschap. Een
inspirerende start van het politieke jaar.
Dat jaar werd afgesloten met een tweede fractiedag, ook weer
onder begeleiding van Guus Krahe. In de 'Dingenfabriek' in
Velp keken we terug (en voorruit) op ons functioneren als
fractie. De dag was ook gericht op de voorbereiding van de
kadernota en de algemene beschouwingen.
Het is goed om melden dat we vinden dat we als fractie goed
op weg zijn. We kunnen elkaar altijd vinden en de
communicatie is prima. We hebben het gevoel een team te zijn
dat samen voor onze uitgangspunten staat en vecht.

Midden in de samenleving!
In de fractie vinden we het contact met de bewoners en
verenigingen in onze gemeente van groot belang. Daarom
zitten we regelmatig met verenigingen en besturen aan tafel.
We bezochten o.a.het (bestuur)Dorpshuis Rheden, (bestuur)
Sprengenhus Laag Soeren en Huurdersvereniging Vivare Velp.
Samen met vertegenwoordigers van Vvd en D66 was er een
meeloop-dag bij de politie Velp, waarbij de locaties voor
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beschermd wonen en arbeidsmigranten werden bezocht. We
bezochten ook de voetbalvereniging EDS en de Boecop in De
Steeg met de fractie. Er stond nog veel meer op het
programma. Helaas heeft de Corona dat even in de ijskast
doen belanden.
Evenementen en fractiebezoek
Daarnaast waren we aanwezig bij diverse openingen en
evenementen, zoals opening van Voorthuizenschool Velp
(inloophuis Velp), Mantelzorg dag, Verschillende sociale cafés,
Diverse nieuwjaarsrecepties, Eerste klimaattafel Velp, overleg
met bestuur Tennis Vereniging Dieren en de Wijngaard op Hof
te Dieren. We ontvingen in de fractie bezoek van o.a. de
burengroep ‘in de houtgreep’, de bibliotheek Veluwezoom, van
de bewoners Zuider Parallelweg Velp, bewoners van/ rond de
Imboslaan in Dieren en van de tennisvereniging Dieren.
Voorbeelden van andere bijeenkomsten waar we bij waren:
training Zorgen over zorg (CLB), werkwijze RES en
klimaattafels (CLB), Provinciale bijeenkomst over wonen,
informatiebijeenkomst Veiligheidsregio, eerste bijeenkomst
netwerken in jeugd(zorg), bezoek van gemeente Haaksbergen
aan Rheden ihkv Global Goals, fietsafspraak over wildroosters
Ellecom, Park Daalhuizen en zo nog meer. Ten tijde van de
coronacrisis is er telefoondienst van het corona meldpunt
gedraaid en zijn er kaarten uitgedeeld aan senioren in
Rhederhof en omliggende service woningen en in Velp en
Dieren.
Fractievergaderingen
In totaal zijn er 29 fractievergaderingen geweest (al dan niet
digitaal, want in coronatijd vergaderde de fractie wekelijks)
waarbij we zoals boven omschreven een aantal maal bezoek
hadden. Overigens is de bestuursvoorzitter Goos Hageman
vrijwel altijd aanwezig op de fractievergaderingen. Er is 1 ALV
geweest waar we als fractie aanwezig waren en ook bezochten
we de avond met Lodewijk Asscher en de avond in De Steeg
over de toekomst van de democratie.
Campagne
We hadden 3 campagnemomenten: Spankerenseweg Dieren,
aansluitend Stenfert 1 in Dieren, Velp Zuid, IJsselstraat en
Rheden West, Zwarteweg. Bij de campagne waren alle
fractieleden steeds aanwezig

Met een actieve fractie !
29 keer heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld. Het
betreft onderwerpen die in het nieuws waren of afkomstig zijn
van signalen vanuit de inwoners en eigen netwerken.
Voorbeelden zijn b.v. de wildroosters bij Ellecom, de
verkeerssituatie in de Spankerenseweg, de oude steenfabriek
in Velp, Diverse malen ging het over de tennisvereniging
Dieren en heel vaak kwamen onderwerpen uit het sociale
domein aan de orde in de schriftelijke vragen.
Ingediende moties
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg voor betaalbare woningen.
100 km hard zat (met D66,GL, SP , GPRB en CU).
Inkomenstoeslag tweeoudergezinnen (met CDA)
Houd de bibliotheek in Velp open (met D66,CDA, VVD en CU)
Vrije keus Ja Ja sticker (met SP, D66, GL)
Opvang vluchtelingen kinderen (met SP en GL)
Geef gemeenten financiële ruimte (met GPRB en D66)
Subsidies doen ook mee
Aan de slag met huishoudelijke hulp (met SP)

En amendementen:
• Goed onderzoek, goed plan (met CDA, D66 en VVD)
• Algemene beschouwingen(met D66)
• Grenzen aangeven(met GPRB en VVD)
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• Aan de slag met advies Rekenkamer commissie
(Raadsbreed)
• Aanpassen ratio weerstandvermogen (raadsbreed )
• Heldere communicatie over het resultaat (raadsbreed)
• Inzicht in risico’s (raadsbreed)

Samen in de coalitie
Met de coalitiegenoten is er in de eerste plaats een
bijeenkomst geweest met alle fractieleden. Communicatie en
prioriteiten binnen de diverse fracties stonden bij deze
bijeenkomst op de agenda. Natuurlijk is er veel overleg
geweest richting de kadernota over het al dan niet sluitend
maken van de begroting. Bezuinigingen is een veelgehoord en
gebruikt begrip geworden in dit Raadsjaar.
Op sommige punten bleken de afspraken uit het
coalitieakkoord niet meer houdbaar. Dit heeft gevolgen voor de
afvalstoffenheffing én het heeft gevolgen voor de OZB.
Dat de grootste uitgaven binnen het Sociale Domein liggen is
voor PvdA reden om alert te zijn en blijven. Als enige linkse
partij binnen deze coalitie is ons er veel aan gelegen dat de
bezuinigingen juist niet in het sociale domein zullen
plaatsvinden.
Er is nadrukkelijk voor een sluitende begroting gekozen omdat
we de zorgelijke financiële toestand van de gemeente Rheden
niet nog verder willen doorgeven aan volgende Raadsperioden.
Raadsbreed is er hard gewerkt aan de installatie van een
financiële commissie die volgt en controleert welke stappen de
gemeente en wethouder maken op gebied van de jaarrekening
en begroting.

En nu verder.....
We hebben nog meer dan 1,5 jaar te gaan. Dan zijn er weer
gemeenteraadsverkiezingen. En er staat veel op het spel.De
gevolgen van de Corona zijn nog maar gedeeltelijk zichtbaar.
Maar heel duidelijk is dat het voor veel Rhedenaren ongunstige
gevolgen heeft. Naast al het persoonlijke leed voor velen
verlies, zoals verlies van baan en inkomen en grote
onzekerheid over de toekomst. Voor de gemeente veel extra
werk en kosten waarvan we moeten afwachten hoeveel de
overheid daarin voor de gemeente gaat doen.
De gemeente Rheden zit financieel ook in zwaar weer, net als
veel andere gemeenten. De in de kadernota aangekondigde
bezuinigingen moeten in het najaar echt worden ingevuld. Het
uitgangspunt van de PvdA fractie is dat we dat samen moeten
doen, het liefst raadsbreed. En dat solidariteit hier
daadwerkelijk invulling moet krijgen. We kunnen de kosten niet
alleen afwentelen op de mensen die onze hulp het hardst nodig
hebben. Er staat ons nog veel werk te wachten.
Mede Namens Henk, Niels, Joppe, Rob en Rien,
Marleen Noorland, Fractievoorzitter PvdA Rheden

En dan nog...Posbankvragen
Vorige week stelde Joppe de Ruiter vragen over de
verkeerssituatie op de Posbank. Dit weekend bekeurde de
politie maar liefst 233 bezoekers daar. Dat gebeurde naar
aanleiding van klachten van de omwonenden.
De vragen gaan over het al vorig jaar toegezegde onderzoek.
Hoe staat het daar mee? Lees hier een uitgebreider bericht
over de gestelde vragen. We wachten af.

file:///D:/Downloads/Mailchimp%20Template%20Test%20-%20'NieuwsbriefPvdARh... 27-8-2020

Mailchimp Template Test - "NieuwsbriefPvdARheden23"

Page 4 of 4

PvdA Rheden ook op Twitter….
De PvdA in Rheden is nu ook via Twitter actief! We gaan
Twitter gebruiken als aanvulling op onze communicatie.
Facebook en website blijven daarin een belangrijk onderdeel.
Tot ziens op Twitter! @PRRheden
NB223 COLOFON
Redactie Bestuur PvdA Rheden
26-08-2020
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