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Terugblik raadsvergadering 27 januari 2009

“Raadsleden en hun achterzak”
De raadsagenda lijkt een ‘makkie’, maar
niets is minder waar. De raadsleden hebben nog het één en ander in petto.
Benoemingen en ontslag
Raadslid Tonny Tuerlings (GBO) wordt
voor een tweede termijn benoemd als tijdelijk raadslid. Hij vervangt raadslid Arnold
Peters (GBO) die wegens ziekte tijdelijk is
ontslagen. Ook in de rekenkamercommissie is een wisseling van de wacht. Door
gezondheidsredenen neemt Christine van
Marle vanavond afscheid als voorzitter van
de rekenkamer. Met de overdracht van
de sleutel van het gemeentehuis, wenst
Christine van Marle de nieuwe voorzitter veel succes. Hierna wordt de nieuwe
voorzitter, Peter Houtsma, benoemd.
Tbs-kliniek
Er ligt een voorlopige uitspraak van de
voorzieningenrechter waardoor de ontwikkeling van een tbs-kliniek in Zetten
tijdelijk stil ligt. De rechter oordeelt dat
de bouw van een tbs-kliniek niet past
in het bestemmingsplan. Tijdens het
vragenuur stellen verschillende fracties al

veel vragen. Maar sommige fracties willen
meer en halen verschillende moties uit de
achterzak.
Ben Ross (D66) denkt dat het voorlopige
oordeel van de rechter ‘een voorschot is
voor de einduitkomst’. D66 wil dat het
college de procedure rondom de ontwikkeling van een tbs-kliniek in Zetten beëindigd. Mickel Langeveld (GroenLinks) deelt
deze mening. Ook hij heeft geen vertrouwen meer in een goede afloop. Uiteindelijk
dienen zij samen een motie in met de
opdracht aan het college geen acties te
ondernemen die tot doel hebben een
tbs-kliniek in Zetten te ontwikkelen. Maar
hierin staan zij alleen. De rest van de raad
stemt tegen. Ook het CDA komt met een
motie. Johan Peters (CDA) wil dat de raad
via een reguliere bestemmingsplanwijzing
over nut en noodzaak van een tbs-kliniek
kan praten. Het college zegt toe deze
wens mee te nemen in het overleg met
de betrokken partijen waardoor het CDA
de motie intrekt. De bal ligt bij het college.
B&W moeten een besluit nemen over
de bezwaren die zijn ingediend: wordt
vervolgd.

Lees de vergaderstukken
van de Raad op internet
Wilt u ook op uw gemak vanachter
uw computer thuis lezen waarover de gemeenteraad vergadert? Dat kan! Op www.
overbetuwe.nl kunt u in
het Bestuurlijk Informatie
Systeem (BIS) de agenda
en vergaderstukken van
iedere aanstaande commissie- en raadsvergadering vinden zodra deze
bekend zijn.
In de vergaderkalender staan alle
openbare vergaderingen van de raad en
de raadscommissies van het komende
jaar. Zodra een agenda gepubliceerd is,
kunt u die agenda plus de bijbehorende
vergaderstukken downloaden. Staat bijvoorbeeld de Nota van Uitgangspunten
voor de herinrichting van het centrum
van Elst op de agenda? Dan kunt u via
de vergaderkalender ook de bijbehorende stukken zoals het raadsvoorstel
lezen. In het BIS is ook een zoeksysteem opgenomen. Hiermee kunt u
bijvoorbeeld op trefwoord zoeken naar
alle openbare stukken die in de B&W-,
raads- en commissievergaderingen zijn
of worden behandeld.

Agenda in krant
Behalve op de website wordt de
agenda uiteraard
ook tijdig op
de gemeentepagina
van
Hèt Gemeente
Nieuws gepubliceerd.
In
deze
agenda
staat ook veel
informatie die nuttig is voor de vergadering. Bijvoorbeeld de tijd en
locatie van de vergadering en de te
bespreken onderwerpen.
Neem ook een kijkje!
U kunt het Bestuurlijk Informatie
Systeem (BIS) vinden op www.overbetuwe.nl. Ga via ‘College en Raad’ naar
‘Vergaderstukken’.
Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld het BIS of de raad? Neemt u dan
gerust contact op met de raadsgriffie via
telefoonnummer (0481) 362 305 of via
griffie@overbetuwe.nl. Ook als u een tip
heeft om het BIS te verbeteren, horen wij
dat graag!

De Passie van…

Elbert Elbers, raadslid voor PvdA
Deze maand wil Elbert Elbers graag iets
over zijn passie vertellen. Zijn passie is
voetballen en dan met name Ajax.
Als kind heeft Elbert zelf ook altijd
gevoetbald in Driel, maar vanaf het
moment dat hij naar de senioren moest,
is hij hier mee gestopt: “Ik was helaas
niet goed genoeg voor een van de hogere elftallen”, vertelt hij, “en de lagere
elftallen waren over het algemeen beter
in de derde helft, en dat lag mij toch iets
minder.” Na een aantal jaar niet te hebben gesport, is hij gaan badmintonnen.
Nu doet hij aan “spinning” en conditietraining bij de sportschool.
“Ik kom uit een gezin met 5 jongens waar
mijn vader en ik de Ajax fans waren, en
de meeste van mijn 4 broers waren voor
Feyenoord. Je kunt je voorstellen dat dit

nog wel eens wat strijd
opleverde in huis!
Uiteraard heb ik een
seizoenskaart en ik ga
altijd met 2 vrienden,
de ene vriend komt
hier vandaan, maar
die andere komt uit
Iran. En wel leuk is dat
hij Ajax al volgde toen
hij nog daar woonde!
We proberen in ieder
geval naar alle thuiswedstrijden te gaan en
staan natuurlijk in HET
supportersvak,
de
F-side. De sfeer in het
stadion is altijd geweldig, het is echt een
dagje uit voor ons. Wat ik dan ook heerlijk vind, is dat ik me daar helemaal kan
laten gaan tijdens zo’n wedstrijd zonder
dat er raar naar gekeken wordt! Hier in
Driel ben ik toch een van de raadsleden
en ik zal me daar ook zo veel mogelijk
naar gedragen.
Naast de wedstrijden ga ik ook wel eens
naar de trainingen kijken. Het leuke
daarvan is dat je ook echt de kans krijgt
om de spelers te ontmoeten. We proberen de risicowedstrijden wel een beetje
te vermijden. Ik heb tot nu toe eigenlijk
pas één keer een vechtpartij van dichtbij
meegemaakt. Die vechtpartijen ga ik
verder ook wel uit de weg, ik vind het
erg jammer dat er blijkbaar altijd wel
enkele mensen zijn die het nodig vinden
om de gezellige sfeer die er heerst in het
stadion te verpesten!”

De Opsteker
29 januari heeft
raadslid Michaël van
den Boogaart, GBO,
“De Opsteker” van
de Raad uitgereikt
aan Harriët Regtuijt.
Michaël motiveert
zijn keuze: “Unicef,
Regio Comité Midden
Gelderland,
RCU,
bestaat dit jaar 50
jaar. Harriët Regtuijt
werkt al 45 jaar voor
RCU als vrijwilliger in
diverse functies. Als
je haar aan het woord
laat, voel je de hartstocht waarmee dat
gebeurd. Kinderen in
de wereld zijn belangrijk! Unicef verdedigt en bewaakt de Rechten van het
Kind in de wereld. Unicef geeft materiele hulp met tal van vrijwilligers, 4.300 in
Nederland alleen al. 160 veldkantoren,
verspreid over de wereld, om materiële
hulp en ondersteuning te geven aan kinderen in oorlogsgebieden en na rampen
zoals de tsunami.
50 jaar is het RCU actief voor het kinderfonds van Unicef. Het jubileumjaar, met tal
van activiteiten, wordt afgesloten met een
benefietconcert in Musis Sacrum. Harriët,
volgens haar zeggen “antiek”, vindt vrijwilligerswerk voor Unicef RCU boei-

end en dankbaar werk. In de gemeente
Overbetuwe, met name de kernen buiten
Elst, zoekt Harriët Regtuijt nog jeugdige
vrijwilligers die een paar uur per maand
hand en spandiensten willen verlenen
tijdens de komende festiviteiten.
Een kans voor de jeugd om iets te doen
voor de kinderen in de wereld. H_regtuijt_
heffener@hotmail.com of zoek contact
via de website van Unicef, de regiocomités.”
Met het uitreiken van “De Opsteker” wil
raadslid Michaël in Harriët, alle vrijwilligers van Unicef een pluim geven! (4.300
plu’s uitdelen was wat te begrotelijk.)

CONTACT Heeft u vragen over de gemeenteraad of de commissies, of wilt u een raadslid uitnodigen? Neem contact op met de raadsgriffie,
tel nr. 0481 - 362 305, email: griffie@overbetuwe.nl
Kijk voor algemene informatie over de gemeenteraad op www.overbetuwe.nl en ga via ‘College en Raad’ naar ‘Gemeenteraad’.
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