Uit de raad....
De 1e raadsvergadering
in de nieuwe samenstelling
Er zitten minder vrouwen in de gemeenteraad dan voorheen, nog maar 10 (van
de 29 raadsleden).
4 van deze vrouwen hebben gezamenlijk een voorstel gemaakt om te komen
tot een nieuw reglement van orde voor
de gemeenteraad. Dat lijkt voor u misschien niet zo interessant maar dat is
het eigenlijk wel. Als u een vraag heeft
aan de gemeenteraad dan kunt u deze
stellen in het vragenuur, dat is een van
de zaken die geregeld worden in dit
reglement. Ook als de gemeenteraad
een onderwerp dat belangrijk is voor u
als inwoner op de agenda wil zetten is
dit reglement van belang.
Ik vond het prettig dit samen met 3
collega raadsleden te mogen doen en
hoop dat het reglement gaat bijdragen
aan goede gesprekken in de gemeenteraad.
Mocht u vragen hebben aan de gemeenteraad neem dan contact op met
de griffie. Mogelijk zien wij u dan in
de raadzaal. Natuurlijk kunt u ook de
verschillende fracties rechtstreeks benaderen. De adressen vindt u op www.
raadoverbetuwe.nl
Behalve dit onderwerp stonden ook een
aantal bestemmingsplannen op de
agenda. Deze waren in een voorbereidende vergadering al door een raadscommissie besproken met het college.
Omdat geen enkele fractie een wijziging
wilde aanbrengen in de voorstellen
werden de plannen als hamerstuk behandeld, wat wil zeggen dat ze zonder
verdere discussie zijn goedgekeurd.
Met het goedkeuren van al deze plannen hebben we extra woningen kunnen
realiseren in onze gemeente en inwoners tegemoet kunnen komen in hun
wensen.
Dia Vennis,
Raadslid van de gemeenteraad
Overbetuwe,
Voor Burgerbelangen OverBetuwe.

Impressie van de raadsvergadering van 19 april 2022
Als nieuw raadslid werken aan een nieuw fenomeen. De gemeenteraad van Overbetuwe
wil steeds een ervaringsverslag publiceren dat
wordt geschreven door een raadslid.
Op 19 april was de eerste inhoudelijke raadsvergadering ná de verkiezingen.
Ik heb deze vergadering als erg inspirerend ervaren.
Meemaken hoe het is om mede beleid te maken in
het belang van onze inwoners.
We begonnen met een korte stilte. Ik overdacht dat
we hier gezamenlijk zijn voor onze gehele gemeente
en al haar inwoners.
Twee nieuwe burgerraadsleden legden de eed of
belofte af en zijn nu dus ook officieel benoemd.
Daarna waren er vragen over de energietoeslag,
over de woningen bij Rijzenburg in Elst.
Een groot deel van de tijd werd besteed aan de
verkiezing van raads- en burgerleden in de diverse
commissies etc. Dat moet schriftelijk en dus ook
steeds geteld worden.
We besloten over Tozo, de fractievergoedingen en
het reglement van orde.
Diverse moties (vraag of opdracht aan het college
van B&W) werden besproken. Waarvan de kostendelersnorm en de motie over woningsplitsing mij het
meest zijn bijgebleven omdat die voor de inwoners
van belang kunnen zijn.

Tot slot was er een heftige discussie over een mogelijke 5e wethouder. Discussie ontstond over de
motivatie. Veel heen en weer praten. Ook zal er een
reden geweest zijn dat oppositie zich wilde afzetten
tegen de coalitie. Dat maakt zo’n raadsvergadering
wel levendig en spannend.
Uiteindelijk werd er gestemd en bleek de meerderheid vóór een 5e wethouder te stemmen.
Al met al een leuke eerste ervaring. Een vergadering
die in een goede sfeer verliep mede door het duidelijke voorzitterschap van onze burgemeester.
Anton Veraart
Raadslid van de gemeenteraad Overbetuwe,
Voor Gemeentebelangen Overbetuwe.

Anton Veraart

Besluit gemeenteraad
19 april was de eerste inhoudelijke raadsvergadering van deze raadsperiode. Met 29 raadsleden
waarvan er twee een dubbele rol hadden: Wijnte Hol en Dimitri Horsthuis-Tangelder. Zij zijn beiden,
tot 11 mei, zowel raadslid als wethouder. Aan tafel zaten ze in hun functie van raadslid en mochten ze
dus ook meestemmen. Als ze als wethouder het woord voerden, deden ze dat vanachter het spreekgestoelte. Zo was het voor iedereen duidelijk vanuit welke rol ze spraken. 11 mei worden de nieuwe
wethouders benoemd, dus dan komt er weer een einde aan deze situatie. Vanaf dat moment kan
iemand raadslid of wethouder zijn, niet meer allebei.
De volgende beskuiten zijn genomen:
• Er zijn raads- en burgerleden benoemd in verschillende functies en commissies van de raad, zoals de
waarnemend voorzitter van de raad, de voorzitters van de voorronden en de leden van de werkgeverscommissie en de auditcommissie. Ook heeft de raad zijn eigen Reglement van Orde vastgesteld. Dit zijn
de regels en afspraken die de raad onderling heeft gemaakt over hoe de vergaderingen verlopen en wie
welke taken heeft.
• Het controleverslag verantwoording fractievergoeding 2021 is vastgesteld
• De Bestuursverklaring toepassing hardheidsclausule Tozo* 1 is vastgesteld. De raad moest een besluit
nemen over deze *Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers om het geld dat aan ondernemers is uitgekeerd te verantwoorden aan het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid.
• Er zijn 3 bestemmingsplannen vastgesteld: bestemmingsplan Oosterhout, Oosterhoutsestraat 32, bestemmingsplan “Driel, Molenstraat 29-31” en een Verzamelbestemmingsplan 2021.
• Tenslotte zijn er 3 moties aangenomen over onderwerpen die niet op de agenda stonden: doorzoekbaarheid raadsinformatie, woningsplitsing en eerdere invoering gewijzigde kostendelersnorm.
Alle stukken van de vergadering kunt u terug vinden op:
www.raadoverbetuwe.nl/Agenda_s_en_vergaderstukken

Dia Vennis

Komende bijeenkomsten
Op 10 mei zijn er voorrondes, ter voorbereiding op de raad van 24 mei. De voorrondes worden niet gestreamd, u bent
van harte welkom op het gemeentehuis
om te komen luisteren of inspreken.
11 mei raadsvergadering benoeming
wethouders
24 mei raadsvergadering
Raadspagina april 2022

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.

Dorpsstraat 8, 6661 EK Elst

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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