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‘Een start voor de starters’
Het gaat vanavond eigenlijk maar om één
onderwerp: de starters op de woningmarkt
in Overbetuwe.
Startersleningen
In de raadsvergadering van 25 september
2007 heeft de raad een motie over startersleningen aangenomen. De raad gaf
het college de opdracht een regeling te
maken voor starters: de starterslening. Het
is een lening van maximaal 30.000. Deze
kan starters helpen bij het kopen van hun
eerste huis als zij anders de financiering
niet rond krijgen. De raad stemt vanavond
over deze regeling.
Het college stelt een drempeltarief van
10.000 voor. Dit betekent dat als de aanvraag voor de lening niet minimaal 10.000
is, deze sowieso niet wordt behandeld.
Arnold Peters (GBO) is tegen elke belemmering om een starterslening toe te kennen.

Deze groep heeft het namelijk al moeilijk
genoeg op de woningmarkt. Samen met
het CDA en de PvdA, dient hij daarom een
amendement in. Het drempelbedrag van
10.000 moet worden geschrapt. De wethouder stelt de drempel voor, omdat het
toekennen van een lening de gemeente
geld kost. Maar die kosten zijn voor de
gemeente niet erg hoog.
Jan van Brandenburg (PvdA) hoopt dat de
regeling een succes wordt. Hierbij is een
actieve rol vanuit de gemeente nodig. Als
er inderdaad zoveel startersleningen worden uitgegeven dat het geld op is, dan wil
de PvdA in een tweede ronde extra geld
opzij zetten. GL en het CDA zien dit vooral
als een begin. Er is de komende twee jaar
nog veel te doen om de starters te helpen
op de woningmarkt. Maar vanavond is het
begin gemaakt. De raad stemt unaniem in
met zowel het amendement als de starterslening zelf.

De Passie van…
Gera Koopmans heeft meerdere passies,
maar de passie waar zij op dit moment
de meeste tijd en energie in steekt is
haar coach/ counseling opleiding.
“Samen met mijn man heb ik een transport/ verhuisbedrijf en daarnaast ben ik
ook al een aantal jaren raadslid. Voor
mijn werk als raadslid heb ik een tijd
geleden een cursus gevolgd en daardoor ben ik erg geïnteresseerd geraakt
in het gedrag van mensen; waarom
mensen zich op een bepaalde manier
gedragen en wat daarbij hun keuzes
zijn” vertelt Gera.
“Naar aanleiding daarvan ben ik op zoek
gegaan naar een opleiding die daar verder op in gaat en ben bij een opleiding in
Driebergen uitgekomen.”
Om wat duidelijker te krijgen wat deze
opleiding precies inhoudt een korte
toelichting. Counseling richt zich meer
op de begeleiding van een cliënt met
een probleem en coachen is vooral
gericht op de begeleiding in de werksituatie. Bijvoorbeeld door met de cliënt

in gesprek te gaan en zo samen te
onderzoeken welke stappen je als cliënt
zelf kan nemen om een probleem op
te lossen. Of samen te ontdekken wat
de cliënt graag wil en hoe men dat zou
kunnen bereiken. Welke keuzes moet
iemand maken om meer balans te vinden in zijn of haar leven. Om zich prettiger en gelukkiger te voelen zowel thuis
als in de werksituatie.
“Elke 2 weken heb ik op zaterdag
college in Driebergen. Vooral deze
colleges vind ik erg interessant,” gaat
Gera verder. ”Ook is er een paar keer
een trainingsweekend. Daarnaast
lees ik thuis veel over psychologie en
communicatie en moet ik opdrachten
maken. Deze studie neemt uiteraard
veel van mijn vrije tijd in beslag, maar
het is ontzettend leuk om meer inzicht
te krijgen in mensen, waarom ze de
dingen doen die ze doen. Ik heb nog
niet bedacht of ik hier na de opleiding
ook in verder ga, voorlopig heb ik er nu
1 jaar op zitten en
mag er nog 2,5!”

Gera Koopmans, Fractievoorzitter van Gemeentebelangen Overbetuwe

Als laatste wil Gera
nog kwijt dat ze mede
dankzij deze opleiding beter beseft dat
het belangrijk is om
echt open te staan
voor wat anderen
zeggen, om te proberen je in te leven in
de ander. Ook moet
je jezelf niet anders
voordoen dan je
bent, maar proberen
zo perfect mogelijk
jezelf te zijn!

Vraag het de Raad

Kan ik online lezen waarover de
Raad vergadert?
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 van iedere aanstaande raadsvergadering vinden zodra deze agenda
bekend is.
BIS
U kunt in dit BIS bovendien alle
informatie vinden over de vergaderingen van het college van B&W en
de raadscommissies. U kunt bijvoorbeeld
zoeken
naar de openbare
(beleids)stukken
die in de B&W-,
raads- en comm i s s i e v e rg a d e ringen
worden
behandeld, zoals
besluit- en advieslijsten en vergaderstukken. Ook
is in het BIS een
handig overzicht
opgenomen met
daarin 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 raadplegen. Staat bijvoorbeeld
het plan van aanpak van het centrum

van Elst op de agenda? Dan kunt u via
de vergaderkalender in het BIS ook de
bijbehorende stukken downloaden en
lezen, zoals het raadsvoorstel en het
plan van aanpak.
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 Opsteker
Deze maand overhandigt
raadslid Dick Ross (D66) de
Opsteker aan Ton Huygen, huisarts in Elst. Naast zijn werk in
Elst is hij erg actief in Tanzania.
Daar is hij 30 jaar geleden
begonnen met werken in een
plaatselijk ziekenhuis. Op dit
moment is hij samen met zijn
vrouw bezig om in Tanzania
een weeshuis voor aidswezen
te bouwen. Ook doen ze daar
verder onderzoek naar deze
ziekte. In Overbetuwe geeft hij
op diverse basisscholen voorlichting over aids en over zijn
werk in Tanzania.
Dick Ross wil hem de opsteker
overhandigen omdat hij bijzondere waardering heeft voor het
feit dat Ton Huygen zijn vrije
tijd voor 100% inzet om deze
mensen te helpen.
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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’.

