Uit de raad....
De gemeenteraad vergadert wekelijks over
uiteenlopende onderwerpen in verschillende
samenstellingen. Soms is het informatief van
karakter, de andere keer dienen er, soms
ingrijpende, besluiten genomen te worden.
Waar voor de ene inwoner besluitvorming
geen gevolgen heeft, kan een andere dat
wel degelijk hebben en is de impact groot.
Die impact proberen we samen vanuit de
diversiteit in standpunten van alle partijen
iedere keer weer zo goed mogelijk af te
wegen.
Raadsvergaderingen hebben als doel om
raadsbesluiten deﬁnitief vast te stellen. Sommige thema’s vragen nog een uitgebreide
bespreking en andere worden direct afgehamerd. In de raadvergadering van dinsdag
21 juni ’22 was over veel onderwerpen al in
de voorbereidende vergaderingen overeenstemming bereikt, waardoor de agenda vlot
kon worden doorlopen.
Een belangrijk thema die avond was de toegankelijkheid van de informatievoorziening
vanuit de gemeente. Het is belangrijk om
gemakkelijk bij de juiste informatie terecht te
kunnen wanneer dat nodig is. Ook begrijpelijke taal en woordkeuze zijn nodig om de
leesbaarheid te vergroten en de informatie
voor eenieder begrijpelijk te maken.
Dat toegankelijke zit hem ook in jongerenparticipatie. De verbondenheid die jongeren
met politiek ervaren ligt erg laag. Het staat
voor veel jonge mensen ver van hen af.
Wanneer het bijvoorbeeld maar niet lukt als
starter om een geschikte woning te vinden in
het favoriete dorp, wordt er naar de politiek
gekeken. Het lijkt erop dat we met elkaar
steeds assertiever en uitgesprokener worden, maar dat daar waar het gesprek echt
gevoerd wordt, dit nog onvoldoende gebeurt.
Graag nodig ik jonge mensen, eigenlijk iedere inwoner, uit om eens mee te kijken. Wat
is er nodig om een besluit te nemen en hoe
wordt mijn stem vertegenwoordigd? (Burger-)raadsleden komen uit alle dorpen van
onze gemeente, u kunt hen dus gewoon op
straat tegenkomen. U kunt hen aanspreken
en zij u. Samen maken we Overbetuwe.
Marijke Mulder, CDA

Afgelopen week was er weer een raadsvergadering
waar ik een motie in mocht dienen om meer jongeren te betrekken in de politiek. De afgelopen periode
was ik het jongste raadslid en waren er weinig generatiegenoten met mij actief, dit is deze periode wel
anders. Ik geniet van de vele jonge raad- en burgerleden die verkozen zijn en merk dat dit gelijk zorgt
voor een betere samenwerking in de gemeenteraad.
Ik vind het ﬁjn dat nu meer verschillende groepen
in de raad zitten, zodat er verschillende geluiden
klinken.
Zonder samenwerken bereiken we niks in de gemeente en deze motie liet mij ook weer zien hoe
belangrijk samenwerken is. Samen met de ChristenUnie ben ik een jaar bezig geweest met de vraag
hoe we jongeren beter kunnen betrekken bij de
gemeente. Dit was elke keer weer samenwerken;
met elkaar, de ambtenaren, jongerenwerk maar ook
met de regio. Het wiel zelf uitvinden is niet nodig als
we in het land al heel veel mooie voorbeelden zien.
Uiteindelijk was het college enorm enthousiast over
deze motie en heeft elke partij deze ondersteund.
Een mooie stap naar meer jongeren die interesse
hebben in de politiek.

Naast dit onderwerp werden nog
meer onderwerpen behandeld
zoals de toeristenbelasting, de
begrijpelijkheid
van stukken en
besloten we over
het verbouwen
van een aantal woningen.
Onderwerpen
die we in de
gemeenteraad
behandelen gaan bijna altijd rechtstreeks over de
inwoners van onze gemeente. Dit is voor mij wat de
lokale politiek interessant en belangrijk maakt. We
staan dichtbij de besluiten die we nemen en zien
vaak snel het resultaat van deze besluiten. Het is
een mooie en dankbare taak om door deze besluiten
de gemeente steeds wat mooier te maken.
Janita Hanekamp-Janssen, D66

Terugblik raadsvergadering 21 juni
Op 21 juni heeft de gemeenteraad vergaderd. Omdat er die dag nog informatie kwam over bestemmingsplan De Pas heeft de raad dit onderwerp doorgeschoven naar de raad van 12 juli, zodat men alle informatie
tot zich kan nemen voordat de raad een besluit neemt.
De besluiten van 21 juni:
• Op de regionale agenda en ontwerpbegroting 2023-2026 en over de bijdrage RES aan de Groene Metropoolregio zijn zienswijzen ingediend. De raad wil de regionale agenda niet voor 3 maar voor 2 jaar vaststellen. Hierover is veel overleg geweest met de andere deelnemende gemeenten.
• De 1e bestuursrapportage 2022 is vastgesteld.
• Er zijn weer raads- burger- en collegeleden benoemd in verschillende raads- en regionale functies.
• De bestemmingsplannen “Moordakkerstraat 8 en 23, Herveld’ en “Valburg, Broekstraat achter nr. 11” zijn
vastgesteld.
• De archiefverordening en beheerregeling informatiebeheer 2022 is vastgesteld.
• De beleidsmonitor sociaal domein 2021 is vastgesteld.
• De raad heeft een zienswijze ingediend over de ﬁnanciële jaarstukken en meerjarenbegroting Modulaire
Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.
• De raad heeft geen zienswijze ingediend over de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van de omgevingsdienst.
• Tenslotte zijn er 3 moties over niet geagendeerde onderwerpen unaniem aangenomen. Ze gaan over toeristenbelasting, leesbaarheid openbare mededelingen en jongerenparticipatie.

5 juli raadsvergadering kadernota en jaarstukken

Op 5 juli wordt er vergaderd over de kadernota. Daarin staan de plannen voor 2023 in hoofdlijnen. U kunt op
het gemeentehuis aanwezig zijn bij de raadsvergadering, maar u kunt de vergadering ook bekijken via de
livestream. We starten om 17 uur.

12 juli raadsvergadering

U kunt op het gemeentehuis aanwezig zijn bij de raadsvergadering, maar u kunt de vergadering ook
bekijken via de livestream. We starten om 19:30 uur.
Alle stukken van de vergadering kunt u terug vinden op:
www.raadoverbetuwe.nl/Agenda_s_en_vergaderstukken

Marijke Mulder

Komende bijeenkomsten
- 5 juli
- 12 juli

raadsvergadering kadernota
en jaarstukken
raadsvergadering
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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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