Uit de raad....
Deze week werden de jaarrekening en de
ontwerpbegroting van Park Lingezegen
besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. Voor de tweede keer werd dit stuk in
de Raad behandeld.
Voor de tweede keer omdat bij de eerste
behandeling in september een amendement
in stemming werd gebracht, waarbij werd
voorgesteld om binnen de grenzen van Park
Lingezegen onder geen beding woningbouw
toe te staan. In september stemden evenveel raadsleden vóór als tegen. Deze uitslag
betekende dat de gehele behandeling naar
de Raadsvergadering van deze week werd
doorgeschoven.
Binnen GBO denken wij genuanceerd over
‘onder geen beding woningbouw toe te
staan’. Laat duidelijk zijn dat GBO geen
(grootschalige) woningbouw wilt toestaan
in Park Lingezegen. Maar inwoners moeten
wel de kans krijgen om bestaande (legale)
bebouwing te vervangen door nieuwe bebouwing op dezelfde plek; de zogenaamde
rood voor rood benadering. Je kunt daarbij
denken aan oude agrarische bebouwing die
niet wordt gebruikt. Om leegstand en verloedering te voorkomen kun je deze bebouwing
slopen en een nieuwe woning terugbouwen.
In de gemeente Overbetuwe noemen we de
rood voor rood benadering het Functieveranderingsbeleid.
Omdat een aantal raadsleden niet aanwezig
was, werd de tweede stemming opnieuw
spannend. Uiteindelijk bleek dat evenveel
raadsleden vóór als tegen stemden (13-13).
Dat betekent dat het amendement uiteindelijk niet is aangenomen, het kan niet een
derde keer in stemming worden gebracht.
Voor GBO en voor mij persoonlijk was het
amendement een dilemma, absoluut geen
woningbouw in Park Lingezegen tegenover
het openhouden van kleinschalige initiatieven in de toekomst. Alle belangen moeten
daarbij worden afgewogen en je probeert het
best mogelijke standpunt in te nemen. Dat is
soms best moeilijk, maar het is tegelijkertijd
het plezier dat ik uit de politiek haal.
Ans Huisman, raadslid GBO

Graag nodigen wij u uit voor ‘Gast
van de Raad’

Hierna begint de Politieke Avond met de voorronden, waar u bij
aanwezig bent.

De gemeenteraad van Overbetuwe
nodigt u uit voor ‘Gast van de Raad’.
U bent dan onze speciale gast en
krijgt een kijkje achter de schermen
bij de Politieke Avond. Bovendien
maakt u persoonlijk kennis met enkele
raadsleden.

De agenda’s en vergaderstukken van die avond vindt u op
www.raadoverbetuwe.nl.

Elke vier weken nemen wij, als gemeenteraad, allerlei besluiten die uw
leefomgeving direct raken. Denk hierbij aan wonen, werken, zorg, wegen,
onderwijs, groen en sport. Namens u
werken we aan een mooi en leefbaar
Overbetuwe met haar kernen Andelst,
Driel, Elst, Hemmen, Herveld, Heteren, Oosterhout, Randwijk, Slijk-Ewijk,
Valburg en Zetten.

Wij ontmoeten u graag!
Gemeenteraad Overbetuwe

Bent u erbij op 1 november 2022?
Als u dat wilt, mag u een introducé meenemen.
Aanmelden kan bij de griﬃe via e-mail griﬃe@overbetuwe.nl of
bellen met 14 0481.

Programma
Wij nodigen u van harte uit voor de
Politieke Avond op 1 november 2022
om 18.30 uur in het gemeentehuis,
Dorpsstraat 67 in Elst.
Voor de start van de Politieke Avond
krijgt u uitleg van twee raadsleden
en de griﬃer hoe de raad werkt. Ook
horen wij graag wat u van de raad
verwacht.

Raadsvergadering 18 oktober 2022
Dinsdag 18 oktober heeft de gemeenteraad vergaderd. Daar zijn de volgende besluiten genomen:
• *De zienswijze over de jaarrekening en begroting van Park Lingezegen is ongewijzigd vastgesteld.
• *De raad heeft het vergaderschema 2023 vastgesteld
• *Er is een nieuw burgerlid voor de VVD benoemd, Esther Nijholt-Faber. Zij legde in de raadsvergadering
de eed af.
Staken van stemmen
Soms gebeurt het in een raadsvergadering bij het stemmen, dat net zo veel raadsleden voor als tegen stemmen. Dat noemen we ‘staken van de stemmen’. Als iedereen er is kan dat niet, want er zijn 29 raadsleden.
Maar als er iemand afwezig is kan het gebeuren dat er 14 raadsleden voor en 14 tegen stemmen. Dat was
het geval bij een wijzigingsvoorstel (een amendement) over de jaarrekening en begroting van Park Lingezegen in de raadsvergadering van 20 september. Toen stemden 14 raadsleden voor en 14 tegen. Dat betekent
dat er geen besluit is genomen en de raad er in de volgende vergadering weer over moet stemmen. Dat was
op 18 oktober. Toen waren 3 raadsleden afwezig en kwam de stemming uit op 13-13. Als in zo’n tweede vergadering de stemmen weer staken is het (wijzigings-)voorstel niet aangenomen. Dus toen werd het voorstel
van het college ongewijzigd in stemming gebracht. Dat voorstel is met 16 stemmen voor en 10 stemmen
tegen aangenomen.
Komende vergaderingen
Op 1 november zijn er weer voorronden. Een week later, op 8 november, vergadert de raad vanaf 17 uur
‘s middags over de begroting voor 2023. En op 15 november is er raadsspreekuur en een raadsvergadering.
U bent van harte welkom bij de vergaderingen in het gemeentehuis in Elst. U kunt de vergaderingen ook via
de livestream meekijken. https://channel.royalcast.com/overbetuwe/#!/upcoming
Alle stukken van de vergadering kunt u terug vinden op:
www.raadoverbetuwe.nl/Agenda_s_en_vergaderstukken

VERSCHIJNEN NIEUWSBRIEF RAAD
Dit is een nieuwsbrief op initiatief van de gemeenteraad van
Overbetuwe om u als inwoner te informeren. Deze nieuwsbrief
verschijnt anderhalve week na elke raadsvergadering.
U kunt zich ook op de digitale versie van deze nieuwsbrief
abonneren. Als u een mail stuurt aan griﬃe@overbetuwe.nl zetten
we u op de verzendlijst en ontvangt u de vrijdag of maandag na elke
raadsvergadering via de mail de digitale versie van de nieuwsbrief.
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