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PvdA-inbreng rond Sociaal Domein op Politieke Avond 

van 27 november 2012 

Het sociaal domein binnen onze gemeente is door de PvdA Overbetuwe al duidelijk benoemd 

bij de begrotingsbehandeling van 6 november 2012. 

Onze fractie wil graag ruimte scheppen voor nieuwe ideeën, voor èchte doorbraken op het 

gebied van het sociale domein binnen onze gemeente. 

Wat er voor de PvdA Overbetuwe namelijk ècht toe doet, is een lokale overheid, die er is voor 

mensen, die niet mee kunnen komen, bijvoorbeeld voor onze inwoners, die zijn aangewezen 

op ‘beschut werken’.  

 

Ja, wij zijn ervan overtuigd, dat het goed is voor onze samenleving en onze inwoners om 

ruimte te maken voor initiatief en ondernemerschap. Ieder mens is allereerst zelf 

verantwoordelijk voor succes in het leven. En de mogelijkheden daartoe willen wij zo groot 

mogelijk maken.  

De PvdA in Overbetuwe zal alleen nooit de ogen sluiten voor de mensen die het zonder dat 

extra zetje in de rug niet kunnen redden. 

 

Daarom vindt onze fractie dat de financiële problemen bij het Werk-voorzieningsschap 

Midden-Gelderland, bij ons beter bekend als Presikhaaf Bedrijven, er niet toe mag leiden, dat 

mensen, die het niet redden bij een tussen aanhalingstekens ‘gewone’ werkgever, geen 

arbeidscontract meer kunnen krijgen of op andere wijze meedoen aan de samenleving. 

 

We weten dat Presikhaaf Bedrijven financiële problemen heeft. Onze gemeente moet in 2012 

een extra bijdrage leveren van ruim € 1.000.000,00.  

In 2013 gaat het om een extra gemeentelijke bijdrage van  

€ 498.000. In de jaren 2014 tot en met 2016 zal dat naar verwachting € 698.000,00 per jaar 

zijn. 

 

Presikhaaf Bedrijven is sinds 2012 de koers daadwerkelijk aan het wijzigen. Centraal staat nu 

dat geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van medewerkers en dat zij zo veel mogelijk gaan 

deelnemen aan het reguliere arbeidsproces op locatie bij werkgevers. De kernactiviteit gaat 

dus steeds meer bestaan uit het plaatsen van medewerker bij reguliere werkgevers. 

 

De PvdA-fractie wil dat de gemeente Overbetuwe op korte termijn zelf beter gaat nadenken 

over nieuwe manieren om onze inwoners, die zijn aangewezen op ‘beschut werken’ actief te 

houden binnen onze dorpen. Hoe gaan we ‘beschut werken’ kleinschaliger organiseren? Zien 

we mogelijkheden om dit als gemeente zelf op te pakken? 

 

De kern van onze inbreng op de Politieke Avond van 27 november 2012 door raadslid Recep 

Kaya luidde daarom zo: 

 

De PvdA vindt dat de samenwerking met andere gemeenten in de gemeenschappelijke 

regeling (GR) ons beperkt in de mogelijkheden ons in te zetten voor de mensen waar het om 

gaat.  

 

 



De inzet van de gemeenten op de plannen van Presikhaaf Bedrijven is helder: 

1   a. men geeft geen garantie op omzet aan Presikhaaf Bedrijven; 

     b. men geeft geen goedkeuring aan een meerjarige begroting van Presikhaaf Bedrijven. 

 

2. Als dat de lijn is, dan ziet de PvdA niet in, waarom je dan moet puzzelen over een toekomst 

na 2015, want dan heb je al besloten tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling. 

 

De PvdA vindt het eerlijk om dat als gemeenten maar helder uit te spreken. 

Dat gebeurt niet. Het lijkt er op dat niemand die boodschap durft te brengen, maar waarom dat 

zo is ontgaat ons. Besturen is richting geven, dus laten we dat doen. 

 

3.    Tegen de begroting voor 2013 heeft de PvdA geen bezwaar. 

 

4.    De begroting voor 2014 kan op de gebruikelijke wijze worden ingediend. 

Beoordeling vindt plaats op grond van voortgang ten aanzien van: 

a.    beleid ten van rechtspositie van personeel en klanten; 

b.    bijdrage van nieuwe entiteiten aan doelen na 2015; 

 

5.    De Gemeenschappelijke Regeling zal na 2015 een veranderde vorm krijgen, afhankelijk 

van de behoeften en plannen van de afzonderlijke gemeenten bij het vormgeven aan hun 

sociaal domein. 

 

6.    Een onderzoek naar de juridische structuur van een nieuwe samenwerkingsregeling heeft 

voor de PvdA pas zin, wanneer door gemeenten daarover de eerste gedachten en plannen zijn 

ontwikkeld, dus najaar 2013. 

 

Elbert Elbers, fractievoorzitter 

Terug naar inhoud  



Raadsvergadering Begroting gemeente Overbetuwe 

PvdA-inbreng in 1ste termijn voor de vergadering van de gemeenteraad van Overbetuwe van 

6 november 2012. 

Onderstaande tekst is hier op te vragen. 

Voorzitter, beste collega’s van de raad van de gemeente Overbetuwe, 

 

Het is een bijzondere vergadering vandaag.  

Over de grote plas, die Atlantische Oceaan heet, vinden vandaag presidentsverkiezingen 

plaats. De impact van die verkiezing kan opnieuw verstrekkende gevolgen hebben voor de 

wereldeconomie, voor Europa, Nederland en daarmee ook voor onze gemeente. 

 

Voorzitter, gisteren stond het Kabinet Rutte-Asscher op het bordes bij de enige èchte 

Majesteit. 

Ik realiseer mij heel goed dat nu de PvdA weer deel uitmaakt van de regering alles niet opeens 

beter en makkelijker wordt. Lodewijk Asscher zei op ons partijcongres van afgelopen 

zaterdag, dat er geen toverstokje is, waarmee je de sluimerende politieke onvrede weg kunt 

nemen, en dat er geen eenvoudige oplossingen zijn voor de economische crisis. 

 

Voorzitter, het is natuurlijk òòk een bijzondere vergadering, omdat we vandaag als 

gemeenteraad voor het eerst onder leiding staan van U.  

Over hoe we dat sàmen ervaren, zullen we het nà deze vergadering nog hebben. 

 

Tenslòtte is deze raadsvergadering ook voor mijzelf een bijzondere ervaring.  

Ik sta hier voor de eerste keer als fractievoorzitter om deze raadsvergadering rond de 

programmabegroting te doen.  

En voorzitter, zoals we gisterochtend in ons prettige kennismakingsgesprek lachend 

vaststelden, is zo’n raadsvergadering toch vooral  

een galavoorstelling van de fractievòòrzitters. Of ik het ècht als een gala heb gevoeld, mag U 

mij later vanavond vragen. 

 

Voorzitter, het bijzondere aan deze vergadering houdt niet op. Vanavond gaan we de 

programmabegroting 2013- 2016 vaststellen.  

En tegelijkertijd, metèèn de eerste wijziging op die begroting, door het vaststellen van de 

Heroverwegingsnota 2012. 

 

Een niet nader te noemen wethouder heeft mij eens het volgende op het hart gedrukt:  

‘Elbert, als je nog iets bij een onderwerp wilt binnenhalen, dan moet je niet beginnen met te 

zeggen: ik steun het voorstel. Dan zakt het college onderuit en luistert het niet meer naar alles 

wat je te vertellen hebt.’  

 

Jullie begrijpen, dit is een pleidooi van deze wethouder om de spanning op te bouwen. Toch 

kies ik ervoor om duidelijk te zijn: 

de fractie van de PvdA steunt dèze begroting èn, in grote lijnen, òòk de voorstellen, zoals die 

zijn opgenomen in de Heroverwegingsnota.  

Met de heroverwegingsvoorstellen hebben we een sluitend meerjaren- perspectief. Bij behoud 

van alles dat al wordt gedaan, blijft er financiële ruimte voor het oppakken van nieuwe 

uitdagingen.  

http://www.prod.pvda.asp4all.nl/binaries/content/assets/overbetuwe/2012/Begrotingsbehandeling_20121106.pdf/Begrotingsbehandeling_20121106.pdf


De gemeentelijke lasten voor de inwoners blijven binnen redelijke grenzen.  

 

Voorzitter, collega’s, in de overtuiging, dat de niet bij name genoemde wethouder èn het 

college wakker blijven, wil ik, op een overzichtelijk aantal onderwerpen, namens mijn fractie 

de volgende opmerkingen maken.  

 

Met instemming constateren wij, dat de werkorganisatie hun werkwijze steeds meer wil 

starten vanuit de inhòùd en nìèt vanuit de beschikbare, dan wel noodzakelijke middelen.  

Daar zit wel meteen een groot zorgpunt voor onze fractie. 

 

Na lezing van het nieuwe regeerakkoord van VVD en PvdA, met de naam ‘Bruggen slaan’, 

weten we, dat een groot aantal taken gaat verschuiven van het Rijk naar gemeenten.  

 

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hierover al geschreven, dat ‘er 

ruimte moet komen voor de eigen kracht van burgers met een op maat ondersteuning door 

professionals.  

Deze benadering – dicht bij en samen met burgers – met nieuwe vormen en instrumenten, 

vereist een ingrijpende omslag binnen gemeenten en betrokken instellingen.’ 

 

Het inspireert ons dat er in de programmabegroting al aandacht is voor dit punt.  

 

In de programmabegroting  staat namelijk, dat ‘het belangrijkste item voor de periode vanaf 

2013, de decentralisatie van rijkstaken is.’  

 

De periode vòòr de invoering van de decentralisatie wil men gebruiken om experimenten uit 

te voeren, samen met de aanbieders.  

Hiervan zou ik namens mijn fractie willen zeggen: ‘pas hiermee op’.  

Het bestaande is tè vaak de tegenhouder van het nieuwe.  

 

De PvdA wil graag ruimte scheppen voor nieuwe ideeën, voor èchte doorbraken op het gebied 

van het sociale domein binnen onze gemeente.  

Dat kunnen we voor elkaar krijgen als de gemeenteraad vaker de discussie zoekt met het 

college èn de werkorganisatie om visies in een vroegtijdig stadium met elkaar uit te wisselen. 

Bovendien is het noodzakelijk om deskundigen en specialisten uit het werkveld uit te nodigen 

om hun denkbeelden met de politiek te delen en te bespreken. 

 

Wij vonden de raadsconferentie in september daarvoor een prima startpunt. Het vraagt om een 

snel en goed vervolg, waarbij de PvdA wil bereiken, dat de gemeenteraad tot een 

Overbètuwse kijk komt op het sociale domein.  

Ik hoor graag van het college hoe we dit punt van gedachtenvorming tussen college en 

gemeenteraad en andere kennisdragers, over de Overbètuwse kijk op het sociale domein, gaan 

oppakken. 

 

Het voeren van deze inhoudelijke discussies vraagt het nodige van ons als plaatselijke politici. 

Namelijk dat wij op de Politieke Avonden mèèr in staat zijn inhoudelijke discussies met 

elkaar te voeren.  

Dat kan alleen met een goede voorbereiding door de fracties en inderdaad, als we ons 

beperken tot de punten, die er, pòlitiek gezien, ècht toe doen. 

 

Voorzitter, collega’s, wat er voor de PvdA ècht toe doet, is een lokale overheid, die er is voor 



mensen, die niet mee kunnen komen, bijvoorbeeld voor onze inwoners, die zijn aangewezen 

op ‘beschut werken’.  

 

Ja, wij zijn ervan overtuigd, dat het goed is voor onze samenleving en onze inwoners om 

ruimte te maken voor initiatief en ondernemerschap. Ieder mens is allereerst zelf 

verantwoordelijk voor succes in het leven en de mogelijkheden daartoe willen wij zo groot 

mogelijk maken.  

 

Maar de PvdA in Overbetuwe zal nooit de ogen sluiten voor de mensen die het zonder dat 

extra zetje in de rug niet kunnen redden. 

 

Daarom vindt onze fractie dat de financiële problemen bij het Werk-voorzieningsschap 

Midden-Gelderland, bij ons beter bekend als Presikhaaf Bedrijven, er niet toe mag leiden, dat 

mensen, die het niet redden bij een tussen aanhalingstekens ‘gewone’ werkgever, geen 

arbeidscontract meer kunnen krijgen. 

 

De PvdA-fractie wil dat onze gemeente op korte termijn nadenkt over nieuwe manieren om 

deze inwoners actief te houden binnen onze dorpen. Hoe gaan we ‘beschut werken’ 

kleinschaliger organiseren? Zien we mogelijkheden om dit als gemeente zelf op te pakken? 

De wijze waarop wij omgaan met deze inwoners ziet de PvdA- fractie als een uitdrukking van 

de mate van Overbetuwse beschaving.  

Hoe beschaafd zijn wij? Dat hoor ik graag van het college. 

 

Voorzitter, collega’s, dan een ander onderwerp dat er ècht toe doet. 

Alle fracties in deze gemeenteraad willen het beste voor de inwoners en de dorpen in onze 

gemeente. Maar we leven in een tijd dat niet alles kan. De politiek moet keuzes maken.  

Daar helpen de Dorpsontwikkelingsplannen (DOP’s) bij. In die plannen geven inwoners hùn 

visie op de dorpen tot 2020. En bevatten de DOP’s wensen die, volgens de inwoners, bij 

kunnen dragen aan de door hen gegeven visie.  

 

Nu vindt onze fractie, dat er een misverstand dreigt te ontstaan over de DOP’s. Het zou zo 

moeten zijn, dat de wensen van de inwoners en de dorpen, door de gemeenteraad worden 

afgewogen èn in het perspectief van de wensen voor de gemeente als geheel, worden 

beoordeeld.  

Het kan in onze ogen niet zo zijn, dat aan elk wensenlijstje altijd wordt tegemoet gekomen.  

De PvdA wil graag een keuze maken aan de hand van heldere overwegingen. Wij kijken 

daarom met spanning èn ongeduld uit naar de voorzieningennota, waarin op het gebied van 

accomodaties voor cultuur, welzijn en sport, keuzes aan ons worden voorgelegd. Het is dan 

aan ons, de gemeenteraad, om die keuzes ook daadwerkelijk te maken. 

 

Voorzitter, zoals gezegd kan de PvdA zich vinden in de voorgestelde begroting en de 

activiteiten, die onze gemeente ontplooit.  

In tweede termijn zal ik ingaan op de ingediende amendementen en moties.  

 

Eén uitzondering daarop. Motie 1 is ingediend door de PvdA.  

Doel is het verhogen van de inkomsten van onze gemeente en niet, zoals sommigen misschien 

denken, het tegengaan van ondernemerschap. Toeristenbelasting wordt door heel veel 

gemeenten in Nederland geheven. Het is geen lastenverzwaring voor onze inwoners.  

De PvdA wil graag dat deze inkomsten worden ingezet voor activiteiten in het kader van de 

programma’s Landschap & Recreëren en Verkeer.  



In 2013 wordt bij de uitvoering van beide programma’s meer ingezet op fietsveiligheid, 

voorzieningen voor fiets en fietsers en het gebruik van deze voorzieningen. Wij vertrouwen 

op brede steun voor deze motie. 

 

Voorzitter, dit is de inbreng van de PvdA-fractie in de eerste termijn. 

 

Namens de PvdA, 

 

Elbert Elbers, 

fractievoorzitter 

Terug naar inhoud  



Verkiezingen 

 

Verkiezingen zijn een feest van de democratie. Soms moet de politiek de weg wijzen, deze 

keer juist de kiezer. 

Welke richting willen we in Nederland op? Harde bezuinigingen en net doen alsof Europa de 

boosdoener is? Of verantwoorde keuzes maken, het goede van onze sociale samenleving 

behouden en oog houden voor de zwakkeren zoals de PvdA wil? 

In de lokale politiek moet er heel praktisch worden gehandeld. Dan is er minder ruimte voor 

strijd over principes; de discussie is heel feitelijk. Daardoor is in Overbetuwe een goede 

samenwerking in een brede coalitie mogelijk. Daar lever ik, voor u, graag een bijdrage aan. 

Het landelijke probleem is politieker en daardoor lastiger: hoe komen we uit de crisis? Hoe 

krijgen we de woningmarkt vlot? Hoe houden we de euro goed? Hoe beheersen we de 

groeiende zorgkosten? In verkiezingstijd worden veel woorden gebruikt, maar er is in de 

media weinig ruimte voor achtergrond en diepgang: echt samenhangende perspectieven heb ik 

nogal gemist. Zie www.pvda.nl voor die van de PvdA. 

Wat moet je dan stemmen? Ik adviseer mijn eigen partij, de PvdA voor een sterker en socialer 

Nederland. Het is een partij met grote ervaring en goede mensen en het hart op de juiste 

plaats. En die in staat is Nederland door de crisis te leiden, met kwaliteit in organisatie en 

achterban. En Diederik Samsom is een lijsttrekker, die buitengewoon slim is en zijn vak 

beheerst: hij kan een prima premier zijn.  

Kies met mij voor de PvdA.  

Frank van Rooijen 

wethouder Overbetuwe 

Terug naar inhoud 

  

http://www.pvda.nl/


Elbert Elbers nieuwe fractievoorzitter PvdA Overbetuwe 

 

Op 1 september zal Elbert Elbers het voorzitterschap van de PvdA fractie in de gemeenteraad 

van Overbetuwe op zich nemen. 

De fractie heeft hem unaniem gekozen tot opvolger van Frans van Beers, die heeft 

aangegeven zich meer te willen bezig houden met het reguliere raadswerk;  “Het werd voor 

mij steeds lastiger om de taken van fractievoorzitter en raadslid te combineren met mijn 

privéleven en mijn intensieve baan” zo zei hij. 

Elbert Elbers neemt de leiding van de fractie graag op zich. “Ik vind het uitdagend en 

spannend om deze taak op mij te nemen en waardeer dat ik daarvoor door de fractie gevraagd 

ben” was zijn reactie.  

Er is voor gekozen om nu, aan het begin van het politieke seizoen, het stokje over te dragen 

zodat er een soepele overdracht kan plaatsvinden, voordat de werkzaamheden van de 

gemeenteraad weer in volle hevigheid van start gaan. De PvdA fractie zal zich onder leiding 

van Elbert Elbers ook lokaal in blijven zetten voor een sterke en sociale samenleving. 

Terug naar inhoud 

  



Coalitie komt met ‘NegenPuntenPlan’ voor Elst Centraal 

De coalitiepartijen in Overbetuwe vinden de ontwikkeling van Elst Centraal belangrijk. De 

coalitiepartijen steunen de plannen maar zijn altijd kritisch geweest op de financiën, de 

samenhang van de onderdelen en de effecten op de leefomgeving. Vlak voor de behandeling 

van de besluiten voor Elst Centraal komen de coalitiepartijen daarom met een 

NegenPuntenPlan. Hiermee geven de partijen aan binnen welke randvoorwaarden zij kunnen 

instemmen. 

1.    De investeringskosten voor het Huis der Gemeente moeten met € 4 miljoen verlaagd tot 

een maximum van € 25,2 miljoen. Het college moet zijn uiterste best doen het 

investeringsbedrag nog verder te verlagen. 

2.    Nog niet alle subsidies zijn definitief toegezegd. De aanneemovereenkomst voor het Huis 

der Gemeente mag pas ondertekend worden als deze subsidies zeker zijn. Eventuele negatieve 

effecten moeten worden opgevangen binnen de investering in Elst Centraal. 

3.    Het Huis der Gemeente wordt gebouwd op de groei. Het te veel aan ruimte moet worden 

verhuurd en de opbrengsten moeten terugvloeien in de exploitatie van het Huis der Gemeente. 

4.    Een onderzoek naar mogelijkheid tot intensivering van de treinverbinding Tiel-Elst en 

een station in Valburg. 

5.    Het college krijgt de opdracht een oplossing te bedenken om eventuele leegstand van het 

gemeentehuis in Andelst te voorkomen en te borgen dat het aanzicht van het gemeentehuis in 

Elst niet wijzigt. 

6.    Het college krijgt de opdracht een koper te vinden voor het gemeentehuis in Elst die er 

binnen een bredere ruimtelijke bestemming ook een culturele functie aan wil geven, zoals een 

bioscoop. 

7.    Betaald parkeren bij het station kan een negatief effect hebben op de parkeerdruk in de 

omgeving van het station. Parkeervoorzieningen die dit voorkomen moeten zijn gerealiseerd 

voordat de feitelijke parkeerdruk toeneemt. 

8.    De verkeerssituatie voor bedrijven aan de Energieweg moet beter. De coalitiepartijen 

willen daarom we een onderzoek naar éénrichtingsverkeer op de Energieweg, scherpe 

monitoring en een evaluatierapport over de nieuwe verkeerssituatie en bijzondere 

transportmogelijkheden gelijk aan de huidige situatie.   

9.    Het college krijgt de opdracht om een drie maandelijkse rapportage over de 

bezuinigingen aan de Raad te verstrekken. En de Rekenkamer krijgt het verzoek het project 

Elst Centraal mee te nemen in haar volgende onderzoek en het effect ervan op het 

weerstandsvermogen. 

 

De coalitiepartijen kijken bij de besluitvorming omtrent Elst Centraal in eerste instantie naar 

het maatschappelijk belang in de breedste zin van het woord,  naar het financiële resultaat en 

risico’s voor de gemeente en daarmee dus voor de burger. De coalitiepartijen presenteren het 

NegenPuntenPlan tijdens de Politieke Avond van 8 mei 2012 en hopen dat de fracties van 

andere partijen zich hierbij aan kunnen sluiten. De negen punten zullen in moties verwoord 

worden en op 29 mei 2012 in de Raad behandelt. De coalitiepartijen spreken de wens uit dat 

er een unaniem besluit komt voor het stedenbouwkundig plan en financieel kader, de 

samenwerkingsovereenkomst NS Parkeergarage station Elst en Parkeren Huis der Gemeente 

en het vaststellen van het integrale bestemmingsplan Elst Centraal.  

 

De volledige tekst van het NegenPuntenPlan kunt u hier vinden. 

Terug naar inhoud 

http://www.prod.pvda.asp4all.nl/binaries/content/assets/overbetuwe/nieuws/2012/Elst_Centraal_NegenPuntenPlan_Coalitie.pdf/Elst_Centraal_NegenPuntenPlan_Coalitie.pdf


Fractie PvdA Overbetuwe en Tom van Doormaal weer 

samen verder 

 

De inbreng van Tom van Doormaal in de PvdA fractie werd sinds zijn vertrek gemist. De 

fractie van PvdA Overbetuwe en Tom hebben hun best gedaan om de verschillen van inzicht 

te overbruggen en het vertrouwen te herstellen. Met hulp van een algemene ledenvergadering 

is dat gelukt. 

De discussie ging over de aanpak om het plan voor Elst Centraal aan een zo breed mogelijk 

politiek en publiek draagvlak te helpen. Door ongelukkige communicatie leek daarover een 

groot verschil van inzicht te zijn. De betrokkenen hebben de verschillen nog een keer goed  

doorgesproken en vastgesteld dat die geen breuk rechtvaardigen. 

We hebben hem met bloemen teruggehaald in de fractie. Om het herstelde vertrouwen te 

bezegelen heeft fractievoorzitter Frans van Beers met plezier plaatsgenomen in een 

zweefvliegtuig bestuurd door Tom. Tijdens een zonnige vlucht werd nogmaals duidelijk dat 

beide weer zin hebben in de samenwerking. Tom doet vanaf nu weer als vanouds mee met de 

fractie van de PvdA Overbetuwe. 

Frans van Beers, fractievoorzitter 

Terug naar inhoud  



Tom van Doormaal breekt met de lokale politiek 

Reactie van het bestuur van de PvdA Overbetuwe. 

Tom van Doormaal heeft afgelopen week te kennen gegeven per direct te stoppen met zijn 

werk als burgerlid (commissielid) voor onze partij.  Met hem verliezen we een gedreven en 

inspirerende lokale politicus, we gaan hem missen. Zijn inbreng was vaak scherp en zijn 

kritisch commentaar was altijd opbouwend van aard. 

We zouden hem tekort doen als we stellen dat zijn vertrek losstaat van de plannen rondom het 

Huis der Gemeente, Elst Centraal en Elst Zuidoost. Niet omdat Tom tegen het HdG is of 

tegen andere projecten, sterker nog Tom heeft tot het laatst zijn waardering uitgesproken voor 

de plannen. Hierover bestaat geen twijfel. 

Echter Tom heeft onoverkomelijke bezwaren tegen de aanvliegroute zoals deze gekozen is 

voor de laatste fase. Als geen ander heeft hij oog voor het sentiment dat er onder onze 

achterban en overige inwoners van de Overbetuwe heerst. 

Hij is van mening dat alle bezwaren moeten worden gewogen, dat alles op alles gesteld moet 

worden om draagvlak te creëren en ervoor te zorgen dat je besluitvorming legitiem is 

gebleken. 

Als bestuur betreuren wij het vertrek van Tom en het feit dat we niet in staat zijn gebleken de 

“boel bij elkaar te houden”.  Het vertrek van Tom wordt door iedereen die met hem werkte 

betreurt. Bij alle grote en ingrijpende en kostbare  projecten heb je voor-  en tegenstanders. 

Wij beseffen dat er onder u, onze leden, veel vragen, twijfels en misschien weerstand heerst 

tegen de plannen omtrent het HdG, Elst Centraal en Elst Zuidoost. Maar wij weten ook dat er 

binnen de fractie zorgvuldig gekeken is en wordt naar de risico’s en belangen van de inwoners 

van onze gemeente. 

Wij willen u dan ook nadrukkelijk vragen eerst de gemeentelijke voorlichtingsavonden te 

bezoeken en dan pas een oordeel te vellen. En dan kunnen wij, leden, bestuur, fractie en 

wethouder, op 5 april aanstaande, voorzien met de juiste kennis,  met elkaar in debat gaan. 

Het bestuur van PvdA Overbetuwe 

Terug naar inhoud 

  



Vertrek Tom van Doormaal als ondersteunend fractielid 

Afgelopen woensdag is er een breuk ontstaan tussen de PvdA fractie en Tom van Doormaal. 

Aanleiding was een discussie over de voorbereiding van de komende besluitvorming over Elst 

Centraal. 

De gehele fractie stond en staat achter de plannen zoals deze nu zijn ontwikkeld, inclusief de 

bouw van een nieuw gemeentehuis op die plek. We komen nu in een fase waarin er 

belangrijke besluiten moeten worden genomen, die een groot financieel en ruimtelijk effect 

hebben op onze gemeente. We zijn er van overtuigd dat het verantwoord is om die besluiten 

nu te nemen, waarbij het van belang is om alle feiten en argumenten nog een keer goed op een 

rij te zetten. Op basis daarvan kan vastgesteld worden waar er nog onzekerheden en echte 

risico’s zijn die door de gemeenteraad beoordeeld moeten worden. Tijdens het fractieoverleg 

bleek dat we van mening verschilden over de wijze waarop je dat aanloopt en welke 

invalshoek je daarbij kiest. De discussie daarover heeft helaas geleid tot de breuk tussen de 

fractie en Tom.  

 

De fractie en ik denk ook Tom zitten met een kater dat het zo gelopen is. In de vele jaren dat 

Tom meedraait was zijn inbreng kritisch en constructief. Als fractie en gemeenteraad heb je 

dat juist nodig om scherp te blijven en goede afwegingen te kunnen blijven maken. Er is dus 

ook veel waardering voor de soms zeer fundamentele inbreng van Tom. Dat zeg ik hier niet 

omdat het zo hoort; de gehele fractie werd door zijn schijnbaar onuitputtelijke inbreng op vele 

onderwerpen gevoed, uitgedaagd en geïnspireerd. Dan is het extra zuur als we elkaar dan in 

de aanpak van een zo groot en belangrijk onderwerp als Elst Centraal niet kunnen vinden. 

 

De komende weken zal er nog het nodige langskomen over Elst Zuidoost, Elst Centraal en 

Huis der Gemeente. De informatievoorziening komt nu gelukkig beter op gang, te beginnen 

met de gemeentelijke inloopavonden. Naast een goede besluitvorming in de gemeenteraad is 

het van groot belang dat ook alle inwoners goed geïnformeerd zijn en hun (kritische) vragen 

kunnen stellen. Op 5 april hebben we een ledenbijeenkomst over dezelfde onderwerpen. 

Uiteraard kan er dan desgewenst ook nadere toelichting worden gegeven op het vertrek van 

Tom uit de actieve lokale politiek. Ik hoop dat hij daar zelf ook aanwezig is om zijn kant toe 

te lichten. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Frans van Beers 

fractievoorzitter PvdA Overbetuwe 

Terug naar inhoud 

  



Tom van Doormaal uit fractie PvdA Overbetuwe 

Met het volgende bericht heeft Tom de raadsleden en burgerleden ingelicht over zijn vertrek 

uit de lokale politiek: 

Gisteren is een barst ontstaan in het vertrouwen tussen mij en de PvdA fractie. 

Dat is de reden dat ik mij terugtrek als burgerlid en fractielid van de PvdA, per heden. Ik zal 

nog een enkel ding overdragen, maar geen activiteiten meer ontplooien. 

Ik wil deze mooie gemeente in alle denkbare rollen dienen, maar de rol die ik vervulde is niet 

langer mogelijk. 

Wat ik gedaan heb, deed ik in goede contacten met u allen. Daar ben ik u erkentelijk voor. 

Ik wens u wijsheid en vreugde bij het bestuur van deze gemeente. 

 

Tom van Doormaal 

  



Elst Centraal: het eindspel 

Een nieuw gemeentehuis is voor de gemeente de beste en de goedkoopste oplossing. 

Na 10 jaar planontwikkeling, discussie, rekenen, tekenen, overleggen, etc., zijn we nu zo 

ver dat we de plannen ter besluitvorming aan de gemeenteraad kunnen voorleggen. De 

planning is dat het college op 20 maart besluit om het bestemmingsplan Elst Centraal 

door te sturen aan de gemeenteraad en dat de gemeenteraad er, na een voorbereidende 

vergadering op 10 april, in de raadsvergadering van 8 mei een besluit over neemt. 

Het begon in 2002 voor Overbetuwe met een simpele ambitie: Westeraam goed ontsluiten en 

de gelijkvloerse spoorkruising opheffen. Het is inmiddels uitgegroeid tot een pakket aan 

plannen en maatregelen in Elst Zuidoost. Veel overheden (Stadsregio, Rijksoverheid en 

provincie) vroegen ons hun wensen mee te nemen en stelden daarvoor geld beschikbaar. We 

hebben ze allemaal ingepast. Zij hebben hun belangen in onze handen gelegd en die 

verantwoordelijkheid voelt zwaar: onze besluitvorming gaat niet alleen over ons. 

Ik ben me er heel goed van bewust dat er veel scepsis in onze gemeentelijke samenleving 

bestaat over Elst Centraal en het nieuwe gemeentehuis. Een veel gehoord geluid: 'Moet dat 

nou , een nieuw gemeentehuis in deze onzekere tijden?'. Dat geluid gaat dwars door alle 

politieke partijen, dorpen, gezinnen en verenigingen, je hoort het overal. En ik vind dus ook 

dat je als gemeentebestuur wel heel goede argumenten moet hebben om dat gevoel niet te 

volgen. Die zijn er. 

Mijn stelling: de plannen rond Elst Centraal zijn goed voor de inwoners van Elst, 

Overbetuwe en de regio. Een nieuw gemeentehuis is voor de gemeente de beste en de 

goedkoopste oplossing. 

Die stelling kunnen we goed onderbouwen. De komende weken gaan we het gesprek met u 

aan. We reizen de gemeente door, op onze website kunt u informatie vinden en u krijgt huis 

aan huis een nieuwsbrief. Ik vraag wel alle mensen die er over mee willen praten om de 

argumenten over en weer tot zich te nemen en te wegen. Alleen op die manier kunnen we 

voor de gemeente het beste besluit nemen. Ik verheug me op de discussie en ik ben benieuwd 

naar uw mening! 

Frank van Rooijen 

wethouder van o.a. Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen 

Terug naar inhoud 
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Raadsvergadering Begroting gemeente Overbetuwe 

Inbreng PvdA 1e termijn Raadsvergadering Overbetuwe 8 november 2011 

Waarde leden van de gemeenteraad van Overbetuwe, 

In verschillende opzichten is deze raadsvergadering bijzonder.  

In de eerste plaats kunnen wij onszelf, raad en College, feliciteren met het feit dat er weer 

een voltallig College is. De fractie van de PvdA heeft er vertrouwen in dat dit College 

enthousiast en  met steun van de raad op een goede wijze invulling gaat geven aan de 

uitvoering van het door ons vastgestelde beleid van onze gemeente. In dat perspectief  wens ik 

in het bijzonder Gera Koopmans succes met de invulling van haar nieuwe klus. 

Op de tweede plaats stellen we vandaag weer de begroting vast, waarmee we financiële 

kaders bepalen voor de zaken die we in meerderheid gerealiseerd willen zien in Overbetuwe. 

Het is een begroting die (wederom) relatief gunstig is binnen het huidige economische tij en 

dat is bijzonder en bijna niet te geloven.  

In Europa gaat het over steunoperaties, regeringsleiders hebben bijna wekelijks crisisberaad. 

Iedere keer worden er weer nieuwe, eerder onbekende wegen gevonden om de eenheid en 

samenwerking, met name als het gaat om de euro, vast te houden en samen verder te gaan. En 

daarbij zit de burger, de kiezer eerste rij; elk journaal, elke commentator, TV en krant en 

sterker nog de sociale media als Twitter, Facebook en opiniesites spuien meningen, analyses, 

feiten en regelmatig klink klare onzin of frustratie in een willekeurige brei over ons heen. 

Ontzettend lastig om in dat mediageweld er vertrouwen in te hebben dat de gemeente 

Overbetuwe het best wel goed doet. Toch zien de cijfers er goed uit; de lopende zaken kunnen 

doorgaan, voor het opstarten van de reeds geplande zaken is het geld beschikbaar en we 

kunnen zelfs op beperkte schaal nog nieuwe zaken opstarten. Gezond financieel beleid heeft 

ons daar gebracht. Uiteraard zijn er nu of voor de komende jaren op onderdelen kortingen 

voorzien om de begroting sluitend te houden. Door deze nu reeds aan te kondigen en op te 

nemen in de begroting kan daar door betrokkenen rekening worden gehouden. Voor dit 

moment vind onze fracties die keuzes verdedigbaar en zullen de betreffende partijen, zoals 

bijvoorbeeld de bibliotheek, hun activiteiten (beperkt) daarop moeten aanpassen of op zoek 

moeten naar andere financieringsbronnen. Indien op termijn de financiële ruimte weer 

toeneemt kan opnieuw bezien worden of daar op basis van goede voorstellen weer meer geld 

naar toe kan. Wat ons betreft zou het stimuleren van de culturele activiteiten in brede zin, 

naast sport, dan als een van de eersten in aanmerking komen. De activiteiten rondom het 10-

jarig bestaan hebben laten zien dat het reeds in onze gemeente aanwezige potentieel met een 

relatief beperkt budget een sterke impuls kan krijgen. Vanuit die inspiratie moeten we blijven 

kijken naar goede initiatieven en daar ook support aan blijven geven, zowel in 

organisatorische als in financiële zin. 

In deze begroting een gezond financieel kader dus dat ons een prima basis biedt om ons eigen 

plan te trekken. Met de mogelijkheid om ook de noodzakelijke en gewenste investeringen te 

doen. Op dit moment kunnen we daarbij profiteren van de marktsituatie. De PvdA steunt het 

College dan ook in haar anti-cyclische aanpak; sparen als het goed gaat, verantwoord 

investeren als de maatschappij en in het bijzonder onze gemeente dat nodig heeft. Belangrijk 

daarbij is wel dat we daarbij niet te ver gaan en dus te weinig speelruimte (lees reserves) 

overhouden, dat de risico’s goed ingeschat en financieel gewaardeerd zijn en ‘last but not 

least’ dat we, College en raad, het kunnen uitleggen. Aan elkaar, maar zeker gezien de 

onzekerheid die op nationaal en Europees op vele fronten geuit wordt, ook aan onze inwoners. 



En daarbij zullen we vinger aan de pols moeten houden om met elkaar het vertrouwen te 

houden dat onze huidige, gezonde financiële positie ook gezond blijft. De post van 5 miljoen 

voor opvang van tegenvallers lijkt aan de magere kant.  

Vraag 1: 

Kan het College toelichten dat de risico’s, in perspectief van het huidige economische 

klimaat, voldoende in beeld zijn? De laatste zin op blz. 76, “ … nog wel continu bijzondere 

aandacht verdiend.” duidt er op dat hier lastig concreet op te sturen valt. Op welke wijze borgt 

het College dat het weerstandsvermogen bij wijzigingen op het juiste niveau blijft en dat 

bijsturing in projecten tijdig plaatsvindt indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven? 

Wat is in de ogen van het College een goede frequentie om de raad over deze ontwikkelingen 

te informeren? 

Verder kan de PvdA zich vinden in de voorgestelde begroting en de daaraan ten grondslag 

liggende activiteiten van onze gemeente. Wel zou het goed zijn als de gemeente in staat zou 

zijn het huidige, redelijk gezonde perspectief breder te communiceren naar onze inwoners. 

Dat kan bijdragen aan het beeld dat onze gemeente ‘het gewoon goed doet’.  

Een derde punt is dat wij als PvdA bij deze begrotingsbehandeling via moties aandacht 

willen vragen voor 3 onderwerpen: 

1. Voorkom dat stapeling van bezuinigingen de zwakkere groepen het hardst raakt 

Nationaal zullen de komende jaren de nodige bezuinigingen worden doorgevoerd. Een 

redelijk welvarende gemeente als Overbetuwe zou daar waar mogelijk en passend in een 

aanpak waarbij zelfredzaamheid waar het kan voorop staat, de effecten daarvan voor de 

zwakkere groepen, moeten beperken. Wij roepen de gemeenteraad van Overbetuwe de ruimte 

die aanpak te steunen en het College te vragen de mogelijkheden daarvan te verkennen en te 

rapporteren aan de raad. 

2. Sociale huurwoningen moeten bereikbaar blijven voor de doelgroepen 
De toewijzing van sociale huurwoningen aan de beoogde doelgroepen wordt steeds lastiger. 

Lokaal zijn de mogelijkheden om daar eigen beleid op te voeren beperkt, terwijl de negatieve 

effecten van het beleid daar wel neerslaan. Een oproep vanuit de gemeenten om daar 

verbetering in aan te brengen, in het bijzonder als het gaat om het bijstellen van de 

inkomensgrens voor het recht op een sociale huurwoning  kan bijdrage aan verbetering.  

3. Beleidsvrijheid gemeenten niet inperken 

De beleidsvrijheid van de gemeenten voor minimabeleid is beperkt en genormeerd op 110%. 

Lokaal zal veel gerichter en met oog voor de specifieke situatie ondersteuning geboden 

kunnen worden wanneer dat passend is; dan is een specifieke inperking niet passend. Zeker 

als straks op meer terreinen de beleidsuitvoering lokaal wordt belegd, zal dat gepaard moeten 

gaan met een passende ruimte om ook lokaal dat beleid vorm te geven. Daarom deze motie 

waarin met het armoedebeleid als concrete casus opgeroepen wordt om de gemeentelijke 

beleidsvrijheid te verruimen. Ondertussen kunnen we lokaal onderzoeken wat binnen de 

geldende beperkingen mogelijk is om in Overbetuwe de zwakste groepen gericht en gepast te 

kunnen opvangen en behoeden voor een leven onder een reëel bestaansminimum. 

Namens de fractie van de PvdA,  

Frans van Beers, fractievoorzitter 

Terug naar inhoud  



Er is een nieuw college 

Sneller dan verwacht is de kogel door de kerk. Gera Koopmans is er met Jan Terlouw als 

secondant in geslaagd om binnen enkele weken een nieuw coalitieakkoord tot stand te 

brengen. Met GBO, D66, VVD en PvdA als dragende partijen. 

De strategie van D66, VVD en PvdA heeft goed gewerkt. Wij hadden de dringende wens om 

onze samenwerking voort te zetten, wij hadden een duidelijke mening over het toekomstig 

coalitieprogramma en we stonden open voor de wensen en meningen van anderen. 

Samenwerking met GBO was onze gezamenlijke eerste optie, ook over optie 2 waren we het 

eens, pas bij optie 3 waren er wat verschillen. Zo ver is het niet gekomen. Ik vind het knap en 

moedig van GBO dat men dit besluit genomen heeft. Reken er op dat er heel wat bij komt 

kijken om (voor het eerst) de stap te maken van oppositie- naar coalitiepartij. 

 

Inhoudelijk was er weinig reden om een andere koers in te slaan, onze in 2009 vastgestelde 

Toekomstvisie+ was het speelveld. De spanning zat hem natuurlijk in de plannen rond Elst 

Centraal en het gemeentehuis. GBO is de afgelopen periode niet tegen deze plannen geweest 

maar vond vooral de volgorde niet goed. Eerst besluitvorming over de bouw van het 

gemeentehuis en de P&R-garage en pas daarna over de infrastructuur was voor hen niet 

acceptabel. Wij hebben elkaar gevonden in de afspraak dat we deze 2 planonderdelen 

integraal vaststellen, die 2 bestemmingsplannen worden dus in een en dezelfde vergadering 

aan de Raad voorgelegd. Daarna is in de uitvoering de infrastructuur leidend, bij elk besluit 

moet geborgd zijn dat de infrastructuur aangelegd wordt.  

 

We zijn het dus eens over de nieuwe coalitie en het programma. Over de portefeuilleverdeling 

moeten we het nog hebben. Daar zal het traject niet op stuklopen. Naar mijn mening moet 

iedere portefeuillehouder op zo'n moment zijn portefeuille op tafel moeten leggen en in de 

herverdeling moet je er wel op letten dat de continuïteit niet uit het oog verloren wordt.  

 

Als het nieuwe college aan de gang is, zal een van de eerste uitdagingen zijn om de 

samenleving beter te informeren over Elst Centraal en de nieuwbouw van het gemeentehuis, 

dat is de afgelopen periode niet goed gegaan. We zitten nu wel in de situatie dat alle 

collegepartijen er vol voor willen gaan, dat was het laatste jaar niet het geval. Ik snap heel 

goed dat men in de publieke opinie niet voor de bouw van het gemeentehuis is, je moet dus 

goede argumenten hebben om dat wel te doen. En die zijn er, al kunnen de plannen nog op 

een aantal punten worden verbeterd. Daar zijn we volop mee bezig.  

 

Via de mail is u al gevraagd om 7 november in uw agenda aan te kruisen, dan houdt de PvdA 

een ledenbijeenkomst. Het bestuur zal u verdere informatie doen toekomen. 

 

De kogel is door de kerk. Nu de start maken en ik hoop dan even een paar dagen vrij te 

kunnen nemen. Het is een slopende maand geweest. Overigens echt niet alleen voor mij. De 

actieven in onze afdeling hebben alles gegeven om dit proces goed vorm te geven. Ik noem 

geen namen want dan doe je altijd iemand te kort. Maar het teamwork was geweldig. 

 

Tot maandag 7 november. 

 

jullie wethouder, 

Frank van Rooijen 



Een spannende week! 

In de traditie van de wekelijkse terugkoppeling heb ik deze keer niet zoveel te melden, al is er 

wel veel gebeurd. Twee hoofdpunten: de besprekingen o.l.v. Gera Koopmans over de 

coalitievorming en de informatiebijeenkomst voor de raads- en commissieleden 

woensdagavond over Elst Centraal en Huis der Gemeente. 

De coalitievorming 

Vorige week meldde ik u dat Jan Terlouw gesprekken ging voeren met alle fractievoorzitters 

maar dat bleek toch anders te zijn: Gera Koopmans en Jan Terlouw hebben die gesprekken 

samen gevoerd. Afgelopen maandag hebben zij alle fractievoorzitters gesproken, Jan van Baal 

apart en ook nog Frits Witjes en mij (Ruud Mooij was verhinderd). Ik kan niets over de 

inhoud vertellen want de gesprekken staan o.l.v. Gera en zij is verantwoordelijk voor de 

communicatie hierover. 

Donderdag zijn er vervolgens gesprekken geweest van Gera en Jan Terlouw met PvdA, D66 

en de VVD apart. En inmiddels heeft u kunnen vernemen dat Gera heeft besloten de komende 

week gezamenlijke gesprekken te gaan voeren om te verkennen of een coalitie tussen deze 

vier partijen mogelijk is.  

Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte van dit proces maar het is nou eenmaal zo dat 

het niet aan ons is om de communicatie hierover te verzorgen. Er is altijd een fase waarin 

partijen in alle rust een aantal zaken moeten kunnen bespreken en iedereen moet de afspraken 

over de communicatie naar buiten serieus nemen, daar gaat de PvdA niet tussendoor. 

De informatiebijeenkomst 

Het was woensdagavond om kwart voor zeven al een drukte van belang op het gemeentehuis 

want niemand wilde het missen! Om 19.00 uur verzorgde het CDA in de persoon van Jan van 

Baal een presentatie over hun ideeën over Elst Centraal en Huis der Gemeente. Om 20.00 uur 

gevolgd door een presentatie van het college. Het doel van deze bijeenkomst was om de Raad 

nog eens een keer volledig te informeren over de plannen. Want al is er in de afgelopen jaren 

al veel over gesproken en besloten, toch merk je iedere keer weer dat wij de Raad niet goed 

meegenomen hebben in de planvorming, men mist het totaaloverzicht. De inzichten die de 

Raad deze avond zou verkrijgen, kunnen bij de coalitievorming worden betrokken. 

Woensdagavond hebben we er eindelijk eens een keer de tijd voor genomen. 

Ik ben natuurlijk zeer subjectief maar ik meen toch te mogen concluderen dat de aanwezigen 

niet onder de indruk waren van de voorstellen van het CDA. Jan heeft er heel veel werk van 

gemaakt en hij hield best een aardige presentatie. Maar hij slaagde er niet in duidelijk te 

maken waarom de plannen van het college niet goed zouden zijn en waarom het CDA-

alternatief beter is. 

Het college had zich terdege voorbereid op deze bijeenkomst. 

De kernboodschap is dat de bouw van het gemeentehuis geen nadelige gevolgen heeft 

voor onze begroting, integendeel. Bovendien is de exploitatie ervan voordeliger. De 

huidige gebouwen opknappen is duurder.  

We hebben de Raad gevraagd gaten te schieten in onze stelling, met verbeteringen te komen 

en aangegeven zelf ook nog met verbetervoorstellen te komen, vooral procesmatige. Ik heb op 

de avond zelf geen voorstellen gehoord en dat had ik ook niet verwacht, daarvoor ontbrak de 

tijd. Maar iedereen kan natuurlijk nog input leveren. Wel denk ik dat we een aantal partijen 

aanknopingspunten hebben gegeven om op een positieve manier mee te denken over de 

realisatie van Elst Centraal en als onderdeel daarvan de bouw van het Huis der Gemeente. Dat 

zal nu moeten blijken. 



Tijdens mijn presentatie afgelopen woensdag heb ik gezegd dat de voorstanders - het zijn er 

trouwens ook veel - van deze plannen de publieke opinie niet mee hebben. Dan vind ik het de 

rol van een goed bestuurder om voor het plan te staan en te vertellen waarom je het plan toch 

wilt uitvoeren. Want de publieke opinie is natuurlijk wel belangrijk en daarin moet je 

investeren. Bespreek de goede argumenten, die zijn er in dit geval volop. Als je je bij voorbaat 

neerlegt bij de publieke opinie, dan komt het populisme wel erg dichtbij. In mijn jarenlange 

samenwerking met het CDA en anderen was dat nou altijd de basis: je moet gewoon je 

gemeente goed besturen, daarop word je bij de verkiezingen niet afgestraft. Ik hoop dat de 

PvdA weer een aandeel kan gaan leveren aan een college met die grondhouding, anders doet 

de PvdA wat mij betreft niet mee. 

 

Het zijn hectische weken, ik ging er deze week bijna onderdoor. Een stevige verkoudheid en 

slapeloze nachten speelden mij parten. Wat mij erg helpt is het feit dat ik zowel in de PvdA 

als bij de gemeente onderdeel ben van een geweldig team. Iedere stap die we zetten wordt 

gewikt en gewogen. In de PvdA bespreken we onze contacten met andere partijen, onze 

publicaties en onze strategie, alles komt op tafel. We hebben denkers en doeners, iedereen zet 

zijn/haar voelhorens uit in de samenleving en tenslotte hebben we dan een gezamenlijke lijn. 

Als u daarin mee wilt doen, laat het weten, u bent welkom. 

 

jullie wethouder, 

Frank van Rooijen 

Terug naar inhoud 

 



Te weinig te melden deze week 

Ik heb u beloofd iedere week terug en vooruit te kijken naar de coalitievorming en natuurlijk 

ook naar Elst Centraal en het gemeentehuis. Dit is volgens mij de derde keer dat ik dat doe, 

hoeveel bijdrages er nog zullen volgen, daar kunnen we niets van zeggen. 

Ik meldde u vorige week al, het grootste zorgpunt voor mij is het ontbreken van tempo in de 

coalitiebesprekingen. Gelukkig gaat Jan Terlouw maandag 17 oktober beginnen met 

gesprekken met de 7 fractievoorzitters. Ik verkeerde tot dinsdag in de veronderstelling dat hij 

die gesprekken samen met Gera Koopmans ging doen maar dat is niet zo, hij doet het alleen. 

Wat er na maandag gaat gebeuren weet ik niet, ik ga er van uit dat Gera Koopmans en Jan 

Terlouw samen een lijn zullen uitzetten. 

 

Er zijn 2 aangelegenheden waar ik wat verder op in wil gaan: 

- het stukje in de krant van afgelopen zaterdag en 

- hoe we bezig zijn met het belangrijkste dossier van dit moment voor Overbetuwe: Elst 

Centraal en het gemeentehuis. 

 

Het stukje in de krant.  

Helaas moet ik opnieuw constateren dat de journalist niet heeft opgeschreven wat ik gezegd 

heb. Hij pakt het net even anders op waardoor het wel een compleet andere boodschap wordt. 

'PvdA best in voor alternatief gemeentehuis', luidt de kop. Als dat zo was had hij een echte 

primeur gehad en dan had de kop wel wat groter mogen zijn. Want dat zou betekend hebben 

dat de VVD en D66 in ieder geval niet samen met de PvdA in een nieuwe coalitie zouden 

plaatsnemen. Bovendien zou ik dan uit het college moeten stappen want het college heeft als 

inzet (overigens gewoon in opdracht van de Raad) het realiseren van het gemeentehuis. Ik ben 

nota bene de projectwethouder voor Elst Centraal! Tenslotte zou de PvdA mij ter 

verantwoording roepen want het is niet de partijlijn.  

'We zijn in voor nieuwe suggesties', zo wordt ik in het stuk geciteerd. Verder: 'ik ben er nog 

steeds van overtuigd dat het huidige plan goed en financieel verantwoord is. Maar het is geen 

absoluut gelijk, we staan open voor andere ideeën'.  

Nu wat ik echt gezegd heb: 'ik ben er nog steeds van overtuigd dat het huidige plan goed en 

financieel verantwoord is. Maar het is te arrogant om te stellen dat het plan niet voor 

verbetering vatbaar is. Wij staan open voor ideeën daarover'. Dus we staan open voor 

verbetering van het plan maar niet voor een alternatief voor het gemeentehuis, de PvdA staat 

pal voor de realisering daarvan. Ik zei al, het college werkt in opdracht van de Raad aan een 

nieuw gemeentehuis. Een meerderheid van de Raad vindt het echter nog niet besluitrijp, men 

wil op een aantal punten bv een beter proces, meer zicht op risico's en men vraagt zich nog 

steeds af of het echt niet iets goedkoper kan. Het college kan dan wel zeggen: nee, nee, nee 

maar dat lijkt niet constructief. We zijn dus in voor verbeteringen, niet voor andere ideeën.  

 

Om  de Raad uiteindelijk de mogelijkheid te bieden een positief besluit te nemen over Elst 

Centraal en het gemeentehuis, wordt er keihard gewerkt aan het plan. Iedere keer weer als ik 

er mee bezig ben, overvalt mij het gevoel: ja, er staat een zeer goed project maar het is nog 

steeds voor verbetering vatbaar en wat sowieso beter moet is de communicatie over het plan, 

zowel naar de gemeenteraad als naar onze inwoners. Naar de gemeenteraad toe denken wij 

vanuit het project te gemakkelijk dat de raadsleden goed op de hoogte zijn van alle ins and 

outs maar dat is echt niet zo. We moeten vertellen, vertellen en vertellen maar ook luisteren. 

A.s. woensdag is er op verzoek van Gera Koopmans een informatieavond voor alle raads- en 

commissieleden. Daar zullen wij opnieuw een poging doen hen mee te nemen in het hele 



verhaal. Maar ik wil er ook luisteren en hoop ik te vernemen wat er nog nodig is voor een 

positieve besluitvorming.  

 

In mijn eerdere zondagse bijdragen heb ik u beloofd cijfers te zullen geven: wat kost het 

gemeentehuis nou echt en hoe zit dat in de begroting? Al die bedragen hebben wij nu 

nogmaals op een rijtje gezet en het moet vooral op een manier dat iedereen het kan snappen. 

Die cijfers worden as. woensdag eerst aan de gemeenteraad gepresenteerd, vanaf donderdag 

staan ze op de website van de gemeente en zullen wij ze ook via de PvdA-website aan u 

presenteren. Alle kosten van het gemeentehuis zijn overigens al vanaf 2010 in de begroting 

verwerkt, dat was niet eens zo moeilijk en de Raad heeft er toen, ik dacht unaniem, mee 

ingestemd. Dat brengt mij tot een laatste verzuchting: de discussie over het gemeentehuis is 

vooral emotie. Ook al is het klip en klaar dat dit voor onze gemeente het beste besluit is, de 

publieke opinie wil dat niet geloven. Er ligt voor de besluiten dus een zware 

verantwoordelijkheid bij college en Raad. En we zullen alles op alles moeten zetten om onze 

gemeentelijke samenleving te informeren over onze besluiten. Want een gedragen besluit is 

zoveel beter dan je gelijk moeten halen. 

 

Tot volgende week of zoveel eerder. 

 

jullie wethouder, 

Frank van Rooijen 

Terug naar inhoud  



De coalitievorming: nog geen tempo 

Ik heb me voorgenomen u wekelijks even bij te praten over alle actuele ontwikkelingen rond 

de vorming van het nieuwe college. Er lijkt momenteel niet zoveel te gebeuren maar er is 

genoeg over te zeggen. 

• Het belangrijkste nieuws is het feit dat afgelopen maandag afgesproken is dat GBO de lead 

krijgt in de besprekingen. En dat Gera Koopmans Jan Terlouw bereid heeft gevonden om haar 

terzijde te staan in die besprekingen.  

Het CDA had de week daarvoor als een soort vanzelfsprekendheid aangekondigd de leiding te 

hebben genomen maar de ander partijen vonden dat niet zo vanzelfsprekend. In de keuze voor 

GBO kon iedereen zich goed vinden, op Gera rust nu de zware taak deze besprekingen goed 

en slagvaardig vorm te geven. Ik vond het verrassend dat zij Jan Terlouw heeft gevraagd haar 

te helpen, aan hem had ik gewoon niet gedacht. Maar absoluut van toegevoegde waarde, een 

deskundig iemand van buiten. Mijn belangrijkste zorg is het tempo. Zorgvuldigheid staat 

voorop en wat mij betreft wordt er in de volle breedte gekeken naar wat de toekomstige 

coalitie kan opnemen in een akkoord. Maar tempo sluit zorgvuldigheid niet uit. Ik vertrouw er 

op dat het proces op 17 oktober -dan wordt er met de gesprekken gestart- voortvarend wordt 

ingezet. 

 

• De meeste opwinding ontstond denk ik door een artikel in de Gelderlander. De journalist 

leest natuurlijk de website van alle politieke partijen en stuitte dus ook op mijn stuk waarin ik 

geen lovende woorden voor Jan van Baal en het CDA gebruik. Ik wist natuurlijk dat dit 

opgepikt zou worden en heb het vooraf aan Jan gemeld en met hem besproken. Ook afgelopen 

vrijdag ben ik bij Jan, die nog regelmatig op het gemeentehuis is, naar binnen gelopen. Jan en 

ik kunnen de persoonlijke verhouding prima scheiden van waar we het als bestuurders over 

oneens zijn. 

 

• De rol van de pers is wel een beschouwing waard. Feitenrelaas, eigen opinie en zelf nieuws 

maken, gaan hand in hand in een en hetzelfde artikel. Onder het mom van ‘in de 

wandelgangen wordt gezegd’ wordt gesteld dat een coalitie van CDA, GBO en PvdA de 

meest voor de hand liggende is. Oh?. Als ik een uitspraak doe over Jan van Baal, stelt de 

journalist dat de PvdA waarschijnlijk een andere wethouderskandidaat naar voren zal 

schuiven. Oh? Stemmingmakerij: niet ‘Frank van Rooijen is al sinds 1 januari 1998 

wethouder’ maar ‘hij kleeft al sinds 1997 aan het pluche’. Feiten en opinie scheiden, voor mij 

een basisregel, wordt niet meer toegepast. Het is inmiddels een feit, voor goede communicatie 

kun je je niet meer verlaten op de krant, je moet je eigen communicatiekanalen gebruiken. In 

ons geval de website bijv. 

 

• Er is veel gereageerd op mijn bijdrage van vorige week. Er wordt meegeleefd en 

meegedacht. Ook bij onze leden is er veel behoefte aan uitleg over Elst Centraal en het 

gemeentehuis: kun je meer vertellen over de cijfers, hoe die in de begroting verwerkt zijn en 

is dat verantwoord t.o.v. andere prioriteiten. Ik had u beloofd deze week die cijfers te geven, 

en dan niet te komen met fictieve getallen maar met echte. Het is er nog niet van gekomen, ik 

had het te druk deze week, maar u houdt ze tegoed. Ook wilt u meer duidelijkheid over de 

argumenten om het nu te doen en het niet enige tijd uit te stellen. Ik wijs u nogmaals op de 

mogelijkheid om hier over mee te praten. Fractie, bestuur en ik overleggen zeer regelmatig en 

u bent welkom. Laat even weten als u op de hoogte wil worden gehouden van die 

overlegmomenten, wij hebben geen vaste data want we moeten voortdurend inspringen op de 

actualiteit. Ook komt er natuurlijk nog een ledenvergadering voordat wij een eventueel besluit 



nemen over toetreding tot een coalitie. 

 

• Ondertussen besturen we de gemeente. We hebben de overname van de portefeuille van Jan 

van Baal geregeld, ik ga me bezig houden met Elst Centraal en centrumplan Heteren. 

Belangrijk daarin is dat we de plannen voor Elst Centraal en het gemeentehuis boven water 

houden zodat er in ieder geval nog een keuze gemaakt kan worden. Vooral de contacten met 

de provincie en de stadsregio krijgen veel aandacht. Beide overheden ondersteunen de 

plannen, hebben er ook veel belang bij en er geld voor beschikbaar gesteld. Zij volgen ons 

zeer nauwgezet en denken mee om de plannen realiseerbaar te houden. 

 

Spannende tijden! Ik sta er mee op en ik ga er mee naar bed. Het is goed dat Marleen me af en 

toe even wijst op andere dingen in het leven. Ik maak me meer zorgen over Overbetuwe dan 

over mezelf. Gelukkig weet ik dat ik niet de enige ben. We vormen nog steeds een hecht 

college en de ambtelijke organisatie is super gemotiveerd om ons te helpen deze hectische 

periode door te komen. Overbetuwe heeft zich in 10 jaar ontwikkeld tot een krachtige 

gemeente die er financieel goed voorstaat, die haar inwoners goed weet te bedienen en die 

regionaal haar steentje bijdraagt. Die ontwikkeling, dat is wat er op het spel staat en daarvoor 

moeten we knokken. 

 

Frank van Rooijen 

wethouder Overbetuwe 

Terug naar inhoud  



Nadere uitleg Elst Centraal 

Partijgenoten, 

 

Onze website wordt nu blijkbaar goed gelezen want er zijn aardig wat reacties 

binnengekomen. Over het algemeen dank voor de heldere informatie maar ook vragen en 

opmerkingen. 

De belangrijkste gaat over het feit dat ik in mijn uitleg met fictieve bedragen heb gewerkt. Dat 

vond ik zelf ook het zwakke punt in mijn betoog. De reden daarvoor was dat ik wat haastig op 

een zondagnamiddag deze tekst schreef en op dat moment niet beschikte over de precieze 

cijfers.We zullen zorgen dat nog deze week de exacte cijfers voor u beschikbaar zijn. De 

opbouw van de kosten, het dekkingsplan, hoe het in de begroting is verwerkt en een 

vergelijking met de huidige begrotingspost, zo stel ik mij voor. 

 

Ook een pleidooi voor het 'bredere verhaal'. In de vorming van een nieuwe coalitie en het 

bijbehorende programma gaat het niet alleen over de bouw van het nieuwe gemeentehuis. 

Bovendien gaat het in Elst Centraal ook over stedenbouw, openbaar vervoer, 

verkeersafwikkeling ed. Daar moeten we nog eens over nadenken hoe we dat het beste vorm 

kunnen geven. 

 

De betrokkenheid van de leden, van u, is ook een aandachtspunt. Dat is een 

verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur en zeker weten dat zij er voor zullen zorgen dat 

er een ledenvergadering gehouden zal worden voordat onze afvaardiging ja of nee zal zeggen 

tegen een nieuwe coaltie. Overigens hoeft uw betrokkenheid zich niet te beperken tot een 

ledenvergadering, u bent ten allen tijde welkom op ons overleg. Daarvoor kunt u zich wenden 

tot Bert de Bruijn of Frans van Beers. 

 

Het is plotseling weer een spannende tijd. Als u er veel van mee wilt maken, bezoek onze 

bijeenkomsten. 

 

Jullie wethouder, 

Frank van Rooijen 

Terug naar inhoud 

  



Politieke opschudding in Overbetuwe 

De raadsvergadering op 27 september was uniek in de geschiedenis van Overbetuwe. Nadat 

diezelfde morgen wethouder Jan van Baal uit het college was gestapt bleek een goede 

inhoudelijke behandeling bestemmingplan Huis der Gemeente niet meer mogelijk. De PvdA 

betreurt de crisissfeer en de opschudding die daardoor tijdens de raadsvergadering is ontstaan. 

Tijdens die moeizame raadsvergadering bleek duidelijk dat er een verschil van inzicht is 

tussen de verschillende politieke partijen, met name tussen CDA en de rest van de raad. CDA 

wethouder Jan van Baal had dinsdagochtend besloten dat hij zich niet langer kon verbinden 

aan de afspraken die door de raad, commissie en College al jaren worden gehanteerd inzake 

Elst Centraal en het Huis der Gemeente. Hij leverde zijn portefeuille in. De fractie van het 

CDA steunde haar wethouder daarin volledig en nam daarmee afstand van de samenwerking 

in de coalitie. Vervolgens werd tijdens de raadsvergadering een motie van wantrouwen tegen 

het College opgesteld en met steun van CDA, GBO, Groen Links en Christen Unie in een 

verhouding van 15 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen. 

De tegenstelling is in zijn kern eenvoudig. 

Elst heeft, mede door de ontwikkeling en de uitgebreide woningbouw aan de oostkant van het 

spoor, behoefte aan de ontwikkeling van een stevig centrumgebied rond het station. Dat 

inzicht bestaat al jaren en werd (wordt?) ook door het CDA gedeeld. Een belangrijk onderdeel 

van die ontwikkeling is het nieuwe Huis der Gemeente. Het geld daarvoor is beschikbaar en 

opgenomen in de begroting. De totale financiering van Elst Centraal is mede gebaseerd op de 

bijdragen van de provincie en anderen voor de ontwikkeling van dat gebied. Zij dragen ook 

(ruim) financieel bij omdat die ontwikkelingen regionaal van belang zijn en niet beperkt zijn 

tot Elst of de gemeente Overbetuwe. Uitstel van de besluitvorming over Huis der Gemeente 

brengt die cofinanciering in gevaar. 

De PvdA kan enigszins begrip hebben voor de aarzeling die het CDA nu heeft op het 

financiële vlak: het ontwikkelen van het bovengenoemde, gecompliceerd gebied heeft 

risico’s, zeker. Maar de wereld dreigt door de somberheid over crisis en financiële 

vooruitzichten ongeveer tot stilstand te komen. De crisis uit de jaren dertig heeft geleerd dat 

juist in sombere tijden de overheid zich dapper moet tonen en moet zorgen dat positieve 

ontwikkelingen op gang komen of blijven. Mede om die reden heeft de coalitie van PvdA, 

VVD en D66 geen moeite met de voortgang van de plannen. Het gaat Elst een goed 

functionerend centrum opleveren en maakt van Elst Centraal een knooppunt voor openbaar 

vervoer, waar de hele regio en dus ook de gemeente Overbetuwe van profiteert. Vanuit de 

stadsregio en de provincie is er daarom brede steun voor plannen voor de Elst Centraal.  

Hierin kan het CDA ons niet voldoende volgen. Blijkens uitlatingen van wethouder Jan van 

Baal is hij tegen het Huis der Gemeente en denkt hij in andere kernen het geld dat daarvoor 

bestemd is te kunnen aanwenden. Dat is een misvatting: niet bouwen van het Huis der 

Gemeente op deze plek, zal geen geld voor de andere kernen opleveren. De onzekerheid van 

het CDA is wel te begrijpen, maar niet juist en onhandig.  

Intussen is het politieke landschap onnodig ontregeld. De PvdA betreurt dat. Wij willen met 

iedereen een hernieuwd debat aangaan over een constructieve lijn, maar zien tot dusver niet in 

dat het Huis der Gemeente niet op deze plek gebouwd zou moeten worden. Daarbij komt dat 

nu vertraging in de aanpak voor Huis der Gemeente er voor kan zorgen dat de gehele 



ontwikkeling van Elst Centraal in gevaar komt. De fractie van de PvdA vindt dat niet 

verantwoord. 

Namens de fractie van de PvdA Overbetuwe,  

Frans van Beers 

Terug naar inhoud 

  



OVERBETUWE IN REP EN ROER, CDA IN 

VERWARRING 

Dat hadden wij in Overbetuwe nog niet meegemaakt, een bestuurscrisis. Ik moet u eerlijk 

zeggen, helemaal onverwacht komt het voor mij niet. Als er in een stabiele gemeente toch 

bonje ontstaat, is het meestal vanwege een centrumplan o.i.d. 

Maar nu bij de finale besluitvorming, na een gedegen voorbereiding van jaren, had ik deze 

opstelling van het CDA niet meer verwacht. De gemeenteraad heeft in de afgelopen 7 jaar, al 

was het soms met gemengde gevoelens, bijna unaniem het college opdracht gegeven de 

plannen voor Elst Centraal en dus ook het gemeentehuis voor te bereiden. De kaders zijn door 

de Raad helder gesteld en het college heeft binnen die kaders gewerkt. Er is veel 

ondersteuning van de stadsregio en de provincie. Vooral de stadsregio heeft in het kader van 

het openbaar vervoer (voor ons en de hele regio) grote belangen in de handen van Overbetuwe 

gelegd. Ik snap niet dat daar in deze discussie niet meer aandacht voor is.  

De belangrijkste reden dat ik toch tot het laatste moment rekening heb gehouden met een 

spaak in het wiel is mijn ex-collega Jan van Baal. Het CDA heeft 1,5 jaar geleden de 

verkeerde kandidaat voor deze post naar voren geschoven. Jan is een uniek mens maar geen 

bestuurder. Hij heeft een ongelooflijke drive om het mensen, instellingen, verenigingen en 

dorpen naar de zin te maken. Maar hij slaagt er niet in om dat in te passen in het algemeen 

belang van onze samenleving en rekening te houden met het feit dat hij deel uit maakt van een 

team (het college). Jan vindt de plannen van Elst Centraal en het gemeentehuis niet van 

toegevoegde waarde voor de dorpen en ziet het als een bedreiging voor de voorzieningen in 

onze kernen. Hij heeft wellicht gehoopt dat het plan de eindstreep niet zou halen en toen dat 

toch dreigde te gebeuren, heeft hij samen met zijn fractie zijn steun ingetrokken. In een keer 

moest het plan goedkoper. Terwijl de gemeenteraad een motie van uitgerekend het CDA had 

aangenomen waarin het college uitdrukkelijk opdracht werd gegeven binnen de budgetten te 

blijven. Heeft het college, inclusief Jan, gegarandeerd.  

Nou hoor ik veel mensen zeggen: maar een investering van €29.200.000,- voor een 

gemeentehuis is toch ook te duur voor ons en in deze onzekere tijden kunnen we dat geld 

toch beter gebruiken voor dingen waar de burger primair behoefte aan heeft? 

Antwoord: denk even met me mee. De gemeente heeft in haar begroting een post voor de 

huisvesting van de ambtelijke organisatie. Fictief stel ik dat op €500.000,- (dat bedrag 

zijn we er per jaar aan kwijt). De uitdaging is om ook met een nieuw gemeentehuis zo 

dicht mogelijk bij dat bedrag te blijven. Tegenover de exploitatie van 3 oude gebouwen 

komt nu de exploitatie van 1 nieuw gebouw. Ook hebben we in de nieuwe situatie 

minder personeel nodig. Dus hogere kapitaallasten vanwege de investering, minder 

exploitatielasten van de oude gebouwen en een kleinere organisatie. Vergelijk het met 

uw situatie thuis: een nieuwe auto moet wel passen binnen het budget voor vervoer dat u 

heeft vastgesteld. 

Eerlijk is eerlijk: het nieuwe gemeentehuis betekent een hogere jaarlijkse last. (weer 

fictief: geen €500.000,- maar laten we zeggen €650.000,-) Maar dat is, met unanieme 

instemming van de Raad, allang in onze begroting verwerkt en gaat niet ten koste van 

andere wensen. (de begroting 2012-2015 ziet er niet slecht uit) Bovendien zorgt een 

nieuw gemeentehuis ervoor dat we niet verplicht worden (arbo-wetgeving) een 

investering van tussen de 10 en 15 miljoen euro te hoeven doen in de oude gebouwen. Als 



we- en dat zouden we voor een goede vergelijking moeten doen- dat zouden meerekenen, 

wordt het handhaven van de oude gebouwen gewoon duurder. 

Ook was in een keer de lokatie niet meer goed. Daar heb ik na de lokatiekeuze in ongeveer 

2004 nooit meer iemand over gehoord, zeker het CDA niet. Nu moet het van het CDA op de 

huidige plaats in de Dorpsstraat gebouwd worden. Een slechte keuze, daar was iedereen het in 

2004 al over eens, ook het CDA. Maar het CDA bestudeert niks meer, onderbouwt niks meer, 

denkt zomaar dat het daar goedkoper kan. Het CDA is de weg kwijt. En dat is zorgelijk voor 

onze gemeente want een partij die als geen ander zo geworteld is in onze samenleving zou 

voor ons het kompas moeten zijn. 

Maar goed, we moeten vooruit kijken. Met een te zwaar middel – een motie van wantrouwen- 

heeft de Raad de overblijvende wethouders duidelijk willen maken dat er een nieuwe politieke 

realiteit is, dat er niet zo maar doorbestuurd kan worden en dat we op zoek moeten naar een 

nieuw college. Dat is duidelijk en vanzelfsprekend. We kunnen de huidige situatie gerust 

vergelijken met die na verkiezingen: partijen gaan met elkaar aan de praat over een nieuw 

programma met een nieuw college. Wij zien die gesprekken met vertrouwen tegemoet, we 

hebben een visie op de toekomst van Overbetuwe en we hebben een voorkeur met welke 

partijen we dat willen vormgeven. Alleen als er inhoudelijk voldoende reden is om mee te 

doen, zullen wij deel uitmaken van een nieuw college. Ieder geïnteresseerd lid kan daarover 

meepraten, neem in dat geval even contact op met uw afdelingsvoorzitter, Cecile de Boer. Of 

met uw fractievoorzitter, Frans van Beers.  

Frank van Rooijen, 

jullie wethouder 

Terug naar inhoud 

  



Over handhaven 

Naar aanleiding van ervaringen in de commissie Ruimte schreef de PvdA een notitie over het 

handhavingsbeleid van de gemeente. 

De indruk bestaat dat onze gemeente te gemakkelijk het bestuursrecht ziet als verlengde van 

het eigen handelen; dat er te weinig verbindingen worden gemaakt binnen de organisatie van 

de gemeente, bijv. tussen milieu en ruimtelijke ordening; dat de handhaving van de 

milieuregels en de bestemmingsplannen te weining frequent is en dat fouten in de handhaving 

voor slepende zaken zorgen. 

Met deze notitie wil de PvdA in discussie bezien of de indrukken worden gedeeld. Het 

resultaat hiervan leest u in onderstaand artikel uit De Gelderlander van 17 mei jl.  

 

Terug naar inhoud  



 

NEE tegen het bestuursakkoord VNG! 

PvdA Overbetuwe maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het bestuursakkoord dat het 

Rijk, de provincies en de gemeenten met elkaar willen sluiten. De PvdA Overbetuwe roept het 

college op dit niet te doen. De PvdA meent dat voorzieningen voor arbeidsgehandicapten en 

mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zover worden uitgekleed dat hun 

zelfstandigheid, waardigheid en zelfredzaamheid ernstig wordt aangetast. 

In het concept-bestuursakkoord worden taken als jeugdzorg, Wajong, maar ook de 
AWBZ bij de gemeentes neergelegd. De PvdA kan daarmee instemmen; directe 
contacten met burgers en beleidsvrijheid daarin zorgen voor maatwerk; doen wat 
past bij de persoon die hulp nodig heeft. Vanuit dit uitgangspunt is de PvdA dan ook 
voorstander van één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Hierbij hoort 
dan wel een toereikend budget, naast voldoende beleidsvrijheid en ontschotting en 
dat is niet het geval.  
 
Er wordt een aantal specifieke maatregelen voorgesteld die niet veel goeds voorspelt 
voor mensen die met een beetje hulp hun leven hebben opgebouwd. Zo moeten 
bijvoorbeeld wajongeren worden herkeurd. De herkeuring van Wajongeren zal 
gebeuren op basis van aangescherpte eisen. De verwachting is dat tweederde niet 
meer in aanmerking kan komt voor de Wajong-regeling. De uitstroom van jongeren 
uit de Wajong zal leiden tot een instroom in de bijstand. Het is een utopie om te 
denken dat deze groep zelfstandig aan het werk zal kunnen komen zonder dat hier 
sluitende afspraken met werkgevers over zijn gemaakt en zonder dat hier geld voor 
vrijkomt. Van deze groep is de verwachting dat 50% geen recht heeft op de 
WWB(Wet Werk en Bijstand) ten gevolge van de huishoudtoets. Door de invoering 
van de huishoudtoets (per 1 januari 2012) worden jongeren met een handicap weer 
(inkomens)afhankelijk van hun ouders. 
 
De PvdA is zeker bereid om moeilijke keuzes te maken om de gemeentelijke 
begroting op orde te houden, maar we zijn niet bereid daarbij mensen door het ijs te 
laten zakken. Met dit akkoord worden ons de mogelijkheden om dat te voorkomen 
ontnomen.  
 
Om inzicht te krijgen in alle maatregelen en hun effecten voor de gemeente 
Overbetuwe heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college. De 
beantwoording door het college op deze vragen heeft tot doel om de raadsfracties 
onderbouwing te geven voor het bepalen van hun standpunt. In de raadsvergadering 
van 31 mei a.s. spreekt de gemeenteraad zich via een motie uit of het college 
namens de gemeente Overbetuwe mag instemmen met het bestuursakkoord. Het 
college wordt met deze uitspraak op pad gestuurd naar het VNG-congres van 7 en 8 
juni a.s.. Onze voorkeur een duidelijk NIET INSTEMMEN! 

Namens de raadsleden, 
Gabrièle Penning de Vries 
Elbert Elbers 
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Zorgen zonder geld 

Gemeenten worden onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wajong, 

Jeugdzorg en AWBZ. Dat heeft het kabinet besloten. Maar steeds meer gemeenten komen in 

opstand tegen de manier waarop ze dit moeten doen. Ze willen wel, maar niet zonder 

´bijbehorend budget en bijbehorende beleidsruimte´. 

In een aantal gemeenten is reeds een motie ingediend én aangenomen waarin de zorgen 

kenbaar worden gemaakt. Zonder extra geld en middelen kunnen de taken die het kabinet naar 

de gemeenten wil overhevelen ´niet worden uitgevoerd´, aldus de motie.  

 

Ook de PvdA-fractie Overbetuwe maakt zich zorgen over decentralisatie zonder financiële 

dekking en heeft daarom in aansluiting op de andere gemeenten ook een motie ingediend. We 

willen met deze motie vooral een tegengeluid afgeven. Hierin verzoeken wij het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe om zich samen met andere 

gemeenten, al dan niet via de Vereniging van Gemeenten (VNG) sterk te maken voor een 

kostendekkende overdracht van taken vanuit het Rijk en dit standpunt met kracht kenbaar te 

maken in de komende bestuurlijke overleggen met betreffende ministeries (i.c. Financiën, 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VWS en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en 

regionale partners. 

Wij hopen en verwachten instemming van alle fracties. 

 

Soortgelijke motie  
Het Tweede Kamerlid Hans Spekman van de PvdA heeft een soortgelijke motie doorgestuurd 

naar de PvdA-fracties van alle gemeenten met het verzoek de motie in te dienen. Vanuit het 

land komen positieve geluiden. ‘Gemeenten worden geconfronteerd met extra taken, maar 

ook met bezuinigingen en minder bevoegdheden’, aldus Spekman. 

 

Jeugdzorg 

Als voorbeeld voor de problemen die op de gemeente afkomen, noemt hij de Jeugdzorg.  ’Het 

kabinet heeft besloten dat jongeren met een IQ van tussen de 70 en 80 geen extra 

ondersteuning meer krijgen. De gemeente krijgt daar dus ook geen geld voor. Maar die 

jongere heeft natuurlijk wel ondersteuning nodig. Die klopt dan bij de gemeente aan en de 

gemeente mag het – uit eigen zak – oplossen.’ 

 

Onderhandelingskracht 
Veel gemeenten zijn het dus met Spekman eens. Maar wat is de kracht van de motie? Gaan 

gemeenten echt weigeren het beleid uit te voeren? Hans Spekman hoopt het tij te kunnen 

keren en rekent daarbij op de onderhandelingskracht van de gemeenten. ‘Het Rijk 

onderhandelt met de wethouders en de VNG. En ik reken erop dat de wethouders niet als een 

knipmes buigen voor het Rijk. Met die nieuwe taken zijn we het wel eens. Maar het moet 

onder andere voorwaarden. Fatsoenlijker en eerlijker.’ Welke inwoner van Overbetuwe is het 

hier nou niet mee eens? 

 

Gabrièle Penning de Vries  

Raadslid 
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Theater De KiK – een lach en een traan 

 

Een theater, een podium, hoe klein ook, is een plek waar voorstellingen met een lach en een 

traan gespeeld kunnen worden. Als ik als raadslid en inwoner van Overbetuwe zie wat Rita 

Kosman en Henk Hesseling, met behulp van vrienden en vrijwilligers, hebben bereikt met 

Theater De KiK heb ik zowel die lach als ook die traan. 

Laten we met de lach beginnen. Twee jaar nadat we voor het eerst over hun plannen hebben 

gesproken, openen zij komend weekend een kleinschalig theater. Een plaats waar amateurs, 

scholen, koren, bandjes en professionele kleinschalige producties letterlijk hun kunsten 

kunnen laten zien. Op een centrale plek in het centrum van Elst is er nu een kleine, intieme 

zaal, met een volwaardige speelvloer en een licht- en geluidinstallatie. Een eigen plek ook 

waar groepen en individuen die iets met theater, muziek en podiumkunsten hebben elkaar 

kunnen ontmoeten en inspireren. Zo’n plek waar culturele activiteiten kunnen opbloeien wil je 

maar wat graag in je gemeente hebben. En als dat dan voor je ogen wordt gerealiseerd, ben je 

blij en komt er een lach op je gezicht. 

Waar zit dan de traan, het verdriet? Dat zit er in dat we als gemeente Overbetuwe niet in staat 

zijn geweest om dit initiatief met daden te ondersteunen. De gemeenteraad heeft in 2008 en 

2009 meerdere malen gevraagd om, met de plannen van de De KiK als startpunt, te 

onderzoeken wat op korte termijn mogelijk is. Daar is nog geen aansluiting gevonden bij de 

pragmatische aanpak van Henk en Rita. Daardoor was het bijna niet doorgegaan. En dat zorgt 

voor de traan. Cultuur zoals muziek of toneel verbindt en inspireert mensen, net als sport, 

door ontmoeten en gemeenschappelijke activiteiten. Die belangrijke functie verdient steun 

van de gemeente. Daarom is voor de PvdA cultuur ook een van de speerpunten voor de 

komende jaren, niet alleen in Elst (zie www.pvda.nl). Fantastisch dus dat Theater de KiK dit 

weekend de deuren opent. Om dat voort te kunnen zetten zal ook de gemeente praktisch 

moeten bijspringen. Buitenverlichting aanpassen, hulp om de entree beter bereikbaar te maken 

of samen zoeken naar subsidies voor een lift zijn maar enkele van de vele mogelijkheden. Als 

de wethouder nu eens die kop koffie gaat drinken bij De KiK dan komt het met die praktische 

ondersteuning wellicht ook nog goed. 

Frans van Beers 

fractievoorzitter PvdA Overbetuwe 
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Overbetuwe heeft nieuw college 

Onder leiding van Jan van Baal, de nummer 1 van de grootste partij, hebben CDA, VVD, D66 

en PvdA een akkoord gesloten over de vorming van een nieuw college van burgemeester en 

wethouders in Overbetuwe. Het collegeprogramma 2010-2014 met als titel "KERNACHTIG" 

omvat de speerpunten van beleid voor de komende vier jaar. 

In de raadsvergadering van 30 maart 2010 zijn de wethouders benoemd en is het nieuwe 

programma vastgesteld. 

De coalitie is een voortzetting van de coalitie in de afgelopen raadsperiode. Drie van de vier 

"oude" wethouders keren terug in het nieuwe college: Ruud Mooij (VVD), Frits Witjes (D66) 

en Frank van Rooijen (PvdA). Voormalig wethouder Jan Walraven is opgevolgd door Jan van 

Baal (CDA). 

 

De Toekomstvisie+, een visie op Overbetuwe tot het jaar 2020, vormt de basis voor het beleid 

dat de komende jaren wordt ontwikkeld. Vanuit deze visie wordt binnen vijf centrale thema's 

gewerkt aan een krachtige gemeente die voortbouwt op de aanwezige kwaliteiten in 

omgeveing en samenleving. 

Deze thema's keren terug in de volgende samenhangende beleidsprogramma's: 

1. Samenleven  

2. Werken en leren  

3. Wonen  

4. Verkeer en vervoer  

5. Landschap en recreëren  

 

Financiën 

Bij de behandeling van de begroting 2010 in november 2009 heeft de raad het college 

verzocht te starten met de heroverwegingsoperatie "Schatgravers". Bij het vaststellen van het 

nieuwe collegeprogramma is deze operatie nog in volle gang. Daarbij is een sluitende 

meerjarenraming het uitgangspunt. Het college streeft er bij deze heroverwegingen (lees: 

bezuinigingen) naar de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk te houden. 
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Gerda de Boer neemt afscheid van de gemeenteraad van 

Overbetuwe 

Op 10 maart 2010 was de laatste vergadering van de gemeenteraad van Overbetuwe periode 

2006 – 2010. Door de voorzitter van de raad, burgemeester Liesbeth Tuijnman, zijn alle 

raadsleden die niet terugkomen in de nieuwe raadsperiode toegesproken. Ook onze Gerda de 

Boer die al vanaf 1974 lokaal politiek actief is voor de PvdA en haar progressieve voorlopers 

kreeg een persoonlijk woord: 

“Al van 1994 actief, eerst in Heteren. 

Zeer betrokken met oog voor andere belangen en andere afwegingen. 

De nuancering aanbrengend. Bruggen bouwend, mensen bij elkaar brengend. 

De enige die mij, zonder één keer te vergeten, altijd een goede vergadering toewenste. 

Die mij tijdens een vergadering bij een opmerkelijke inbreng ook wel eens aankeek met zo’n 

blik van: Tja……. 

Voorzitter van een van onze commissies, daardoor ook zitting hebbend in het presidium. 

Bij kritiek helder, maar nooit afbrekend. Zoekend naar oplossingen. 

Een fijn raadslid die we zeker en al helemaal je fractie zullen missen.” 

 

Met die laatste opmerking gaf Liesbeth goed het gevoel van de fractie aan; we zullen Gerda 

gaan missen. Nu, zo kort na het formele afscheid valt dat nog wel mee. Maar straks, als we 

ook samen met de afdeling van de PvdA uitgebreid afscheid hebben genomen zal het pas echt 

merkbaar worden. Je bracht altijd, zowel in de fractievergaderingen als in de gemeenteraad, je 

eigen mening en eigen invalshoek in. Daardoor werden we in de fractie iedere keer weer 

scherp gehouden en was er ook altijd aandacht voor menselijke kant. Met de nieuwe fractie 

moeten we daar weer een nieuwe balans in vinden. Op deze plaats wil ik in ieder geval Gerda 

ook bedanken voor haar inzet in de meest brede zin. Zoals gezegd, geven we daar later nog 

uitgebreid aandacht aan in PvdA verband als ook Cecile weer terug is uit Bhutan. 

 

Frans van Beers 

fractievoorzitter PvdA Overbetuwe 
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Overbetuwe bloeit 

 

"Overbetuwe bloeit" is het motto van de PvdA Overbetuwe voor de komende 

raadsverkiezingen. Overbetuwe is een combinatie van veel kernen met ieder hun eigen 

identiteit. De goede balans tussen die eigenheid en de gedeelde identiteit van de gehele 

gemeente is de kracht van Overbetuwe. Overbetuwe bloeit: veel verenigingen, gezonde 

financiën, een mooi buitengebied, goede woonomgeving, prima scholen, voldoende 

werkgelegenheid en een sociaal vangnet voor wie even hulp nodig heeft, het zijn resultaten 

om trots op te zijn. De gemeente staat er goed voor. Op dat fundament kunnen we de 

komende jaren verder bouwen. 
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