Uit de raad....
Stem geven
We leven in een tijd waarin het gezag van
de overheid noodzakelijk is voor de aanpak
van urgente vraagstukken en langlopende
beleidsopgaven. Dit gezag staat echter
onder druk. Investeren in de bekwaamheid,
betrouwbaarheid en betrokkenheid van de
overheid is daarom belangrijk.
Op het eerste gezicht lijkt dit weinig te
maken te hebben met de agenda van de
afgelopen raads-vergadering. Het waren
immers geen tot de verbeelding sprekende
agendapunten.
Dat komt ook door de keuzes die gemaakt
worden bij wat wel en niet op de agenda
komt bij de gemeenteraad. Zo heeft het
college van burgemeester en wethouders
recent nieuwe principes van dienstverlening
vastgesteld. En in diezelfde B&W-vergadering ook nieuwe uitgangspunten voor de
websites van de gemeente.
Voor veel inwoners en ondernemers belangrijke zaken: iedereen die contact zoekt of
moet zoeken met de gemeente heeft ermee
te maken. De gemeenteraad wordt hierbij
echter niet betrokken. Als alles klaar is,
mogen inwoners nog wat feedback geven en
dat is het.
Wat vooral opvalt is dat we dit ook hebben
gezien toen deze principes en de gemeentelijke website een aantal jaren eerder werden
herzien. Kennelijk is dat toen niet helemaal
gelukt. Op zich heel begrijpelijk, maar wat
hebben we hier dan van geleerd? En waarom denken we dat het nu wel lukt? En zijn
de uitgaven hieraan goed besteed?
Voor BOB reden om de raad te vragen een
uitspraak te doen over hoe we dit soort
zaken organiseren. Laten we leren van wat
volgens onze inwoners beter kan, benoemen wat goed is en wat niet en dan transparant stappen zetten om te verbeteren.
Helaas werd na een goede discussie, de
betreﬀende motie door de coalitiepartijen
verworpen.
BOB probeert met dit soort moties, voorzetten voor uitspraken door de raad, u meer
stem te geven in zaken die voor u belangrijk
zijn. Vaak lukt dat, soms niet. U kunt er echter op rekenen dat we ons daarvoor blijven
inzetten.
Aad Noordermeer
Raadslid Burgerbelangen OverBetuwe
(BOB)

In 1992 werd door de Raad van Europa het Verdrag
van Malta ondertekend. Er werd afgesproken dat
archeologische vondsten in de grond moeten blijven
omdat die vondsten daar beter geconserveerd kunnen
blijven.
Voor een gemeente is dit verdrag belangrijk. Als een
gemeenteraad bijvoorbeeld een bestemmingsplan
gaat wijzigen, kijkt de raad naar de ‘archeologische
waarde’ die het bestemmingsplangebied heeft. Het
risico moet niet ontstaan dat een bouwproject een
archeologische vondst (bijvoorbeeld een grafheuvel)
vernielt.
Daarom wordt om de drie jaar in onze gemeente een
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Na het onderzoek wordt een archeologische kaart gegeven aan de
gemeenteraad die de raad vaststelt voor gebruik. Op
deze kaart staat aangegeven wat de archeologische
waarde is van een gebied (laag of hoog).
Voor de raadsvergadering van 15 november 2022 had
het college van burgemeester en wethouders aan de
gemeenteraad een nieuwe archeologische kaart gegeven die kon worden vastgesteld.

als onze gemeente duidelijk in kaart heeft gebracht
waar de bodem vaak wordt verstoord zonder dat
hierbij archeologische vondsten worden gevonden of
beschadigd.
Hierdoor heeft de raad aan het college gevraagd om
een actuele verstoringskaart te maken die in 2023
kan worden toegevoegd bij de archeologische kaart
en het college heeft hier positief op gereageerd. Zo
wordt aan de ene kant gedacht aan het behoud van
archeologische vondsten en aan de andere kant het
belang van de ondernemer die geen kosten hoeft te
maken voor bodemonderzoeken. We zijn als GBO
erg blij met deze uitkomst.
Andries Schoneveld, raadslid GBO

Dit lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Laanboomtelers die de bodem verstoren voor hun werkzaamheden, hebben aan onze gemeenteraad gevraagd om
goed in kaart te brengen waar de bodem vaak wordt
verstoord. Laanboomtelers moeten soms kosten maken voor archeologische onderzoeken, voordat zij hun
gronden mogen bewerken. Dit hoeft niet te gebeuren
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Dinsdag 15 november heeft de gemeenteraad vergaderd. Daar zijn de volgende besluiten genomen:
Er zijn 3 verordeningen (lokale wetgeving) vastgesteld. Een over rechtspositie raads- en burgerleden
gemeente Overbetuwe, een over gemeentelijke adviescommissie monumenten en welstand en een over
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Zetten 2023-2027.
De leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit zijn benoemd voor een periode van 3 jaar
Het archeologiebeleid is geactualiseerd
Het ‘Wijzigingsvoorstel Verstedelijkingsconcept Arnhem Nijmegen Foodvalley is vastgesteld
De 2e bestuursrapportage 2022 is vastgesteld
Er is ingetekend op de vijf opgaven van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen voor de periode
2023 en 2024
Er zijn twee bestemmingsplannen vastgesteld, die van “Buitengebied, Waaldijk 42-43, Oosterhout en
“Verzamelbestemmingsplan reststroken 2021”
Tenslotte is er een motie aangenomen met een opdracht aan de auditcommissie. Dit is een commissie
van raadsleden die de raad adviseren over de ﬁnanciële stukken zoals programmabegroting en jaarrekening. De raad vraagt de auditcommissie met een voorstel te komen hoe de raad nog beter geïnformeerd kan worden over de diverse budgetten.

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 29 november zijn er weer voorrondes. Een week later, op 6 december, vergadert de raad. 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

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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