Uit de raad....
De agenda

Buiten de agenda om …

Na het raadsspreekuur begint op 20 september om 19:30 de raadsvergadering.

Voorafgaand aan de raadsvergadering is er voor
inwoners een raadspreekuur. Dit is een prima gelegenheid om aandacht te vragen voor problemen of
wensen, maar ook om je uit te spreken over zaken die
in de gemeente spelen. Zo’n 13 jaar geleden heb ik als
toenmalig voorzitter van s.v. Excelsior deze mogelijkheid benut om de veldproblemen onder de aandacht te
brengen van de raad.

Ik kijk altijd erg uit naar het moment van
bezinning bij de start van de vergadering.
Bezinning is voor iedereen persoonlijk en
anders. Voor mij betekent het even dankbaar stilstaan bij de vrijheid en democratie
die we hebben, zeker ook in deze
Airborne-dagen. En stilstaan bij waar de
gemeenteraad voor bedoeld is: vertegenwoordigen van mens, dier & plant en zorg
dragen voor een veilige en goede leefomgeving voor iedereen in Overbetuwe. Dat
vraagt wijsheid en respect in het debat en in
de omgang met elkaar, juist ook als meningen verschillen.
De agenda van de gemeenteraad volgt een
standaard opbouw. Dit keer worden er door
twee partijen eerst vragen gesteld over de
herinrichting van de Waaldijk in Oosterhout.
Dat gebeurt tijdens het vragenuur van de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden hebben dan ruimte om actualiteiten te bespreken met het bestuur van de gemeente, het
college van burgemeesters en wethouders.
Het bestuur wordt ook wel B&W genoemd.
Na het vragenuur wordt de agenda vastgesteld. Dit keer duurt het vaststellen van de
agenda wat langer. Er is debat over wanneer we een motie willen behandelen, met
betrekking tot de aankoop van een blaashal.
Een motie is een opdracht of verzoek aan
het college van burgemeester en wethouders. Uiteindelijk is er aan het einde van de
gemeenteraadsvergadering over deze motie
gesproken en gestemd. Dat heet een motie
buiten de agenda.
Er staan dit keer veel onderwerpen op de
agenda. Sommige worden besproken.
Over andere onderwerpen wordt alleen
een besluit genomen, door te stemmen via
handopsteking. Er zijn ook hamerstukken:
alle raadsleden stemmen in met het voorgestelde besluit en dit wordt direct bevestigd
door een hamerslag van de burgemeester.
Gerdien Maaijen.
Fractievoorzitter ChristenUnie

In het laatste raadsspreekuur werd door vier insprekers aandacht gevraagd voor uiteenlopende onderwerpen; bestrijding van discriminatie, zorgen over de
toekenning van de energietoeslag, verkeersproblemen bij de Flessenstraat in Heteren en tot slot een
herhaalde oproep voor meer betaalbare en levensloop
bestendige woningen voor ouderen in Elst. Belangrijke
onderwerpen die door verschillende fracties in de raad
opgepakt gaan worden. Niet te zien op de raadsagenda maar daarom zeker niet minder belangrijk.

initiatiefnemers nog voldoende rendabel. Het college
wordt gevraagd om mogelijkheden en afwegingen
voor dit gebied in kaart te brengen en om hierover in
overleg te gaan met gemeente Neder-Betuwe. Deze
motie werd unaniem aangenomen. Duidelijk werd
dat ook de wethouder blij is met dit voorstel voor het
vervolg van dit proces.
Soms is er een noodzaak om een motie ‘buiten de
agenda om‘ te behandelen. Dat is zeker het geval
bij deze laatste motie.
Mart van Baak
Raadslid van de gemeente Overbetuwe
Namens CDA Overbetuwe

De raad heeft de mogelijkheid om een motie in te dienen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.
Zo werd door D66 een motie ingebracht over straatintimidatie. Omdat nog niet exact duidelijk is in hoeverre
dit in onze gemeente speelt, werd deze motie door de
indiener aangehouden en niet in stemming gebracht.
Voor het vervolgproces Windpark Midden Betuwe
werd door zes fracties een motie ingediend. Wellicht
biedt een plan met 3 tot 4 windturbines wel voldoende draagvlak onder omwonenden en is dit voor de

Raadsvergadering 20 september 2022
Dinsdag 20 september heeft de gemeenteraad vergaderd. Daar zijn de volgende besluiten genomen:
• De raad heeft besloten de blaashal van HCOB over te kopen voor € 275.000,• Het verzoek om een herziening van het bestemmingsplan voor een
woonbestemming voor het perceel Rijksweg-Zuid 39 te Elst is door de raad afgewezen.
• De raad heeft de wijzigingsverordening Jeugdhulp gemeente Overbetuwe vastgesteld
• De volgende bestemmingsplannen zijn vastgesteld:
- ‘Buitengebied, Grote Molenstraat 155 & Raaijestraat (ong.), Elst
- ‘Dorpsstraat 3, Oosterhout’
- ”Buitengebied, Boterhoeksestraat 48, Heteren”
• Tenslotte waren er drie moties over niet- geagendeerde onderwerpen, waarvan er twee zijn aangenomen: over het proces windpark en over het verzoek aan het college om bij raadsbesluiten ook alternatieven aan te geven.
Raadsspreekuur
Voor elke maandelijkse raadsvergadering, om 19:00 uur is er een raadsspreekuur. U kunt daar als inwoner
aan de raad komen vertellen over iets dat u bezighoudt en belangrijk is voor de raad om te weten. Bij het
raadsspreekuur gaat het over onderwerpen die niet op de agenda van de raad staan. U kunt zich hiervoor
aanmelden bij de griﬃe tot de maandag 12:00 uur voor de raadsvergadering. Ook als u meer informatie wilt
over het raadsspreekuur kunt u bij de griﬃe terecht. De medewerkers van de griﬃe helpen u graag! griﬃe@
overbetuwe.nl
Komende vergaderingen
Op 4 oktober zijn er weer voorrondes. En op 18 oktober 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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