
 
 
 
 
 
 
 

Samen werken aan een  
sterk, sociaal en duurzaam  

Rheden 
 
 

Coalitieakkoord 2007-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PvdA – VVD – CDA – GroenLinks – ChristenUnie 
 
April 2007 
 



Inleiding 
Informateur Hans Dijkstal concludeerde in zijn rapport van 22 februari 2007 dat PvdA, VVD, 
CDA en Groen Links in staat geacht moeten worden om een stabiel College van Burgemeester 
en Wethouders te vormen. Verder meldde hij de bereidheid van de ChristenUnie om 
'gedoogsteun' te geven aan een dergelijk college, afhankelijk van de inhoudelijke invulling van 
het coalitie-akkoord. 
 
Onder leiding van formateur Paul Depla zijn genoemde partijen met elkaar in gesprek gegaan. 
Daarbij vormde het bestaande coalitieakkoord dat PvdA, Gemeentebelangen en SP na de 
raadsverkiezingen van 2006 hebben gesloten, de basis. Voor het grootste deel kunnen we ons 
vinden in dat akkoord.  
We hebben echter ook nieuwe accenten willen leggen en op sommige punten duidelijke 
afspraken gemaakt. Deze speerpunten en afspraken vormen de basis om te werken aan ons 
gemeenschappelijk doel: samen werken aan een sterk, sociaal en duurzaam Rheden dat wat te 
bieden heeft voor huidige en toekomstige bewoners.  
 
Die doelstelling realiseren we alleen als: 
1. er voldoende woningen zijn voor al die mensen die op zoek zijn naar een geschikte woning 

en die noodzakelijk zijn om het draagvlak voor onze voorzieningen op peil te houden; 
2. de gemeente meer initiatief neemt om de kwaliteiten van het landelijk gebied in en om 

Rheden te versterken; 
3. er goede voorzieningen zijn voor mensen die zijn aangewezen op de nieuwe Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning;  
4. het bereik en de kwaliteit van de accommodaties op orde is;  
5. de gemeente bijdraagt voor de toekomstige generaties aan een meer duurzaam Rheden, 

waarin het aangenaam wonen is, ook in Hart van Dieren. 
 
Onze belangrijkste doelstellingen zijn in deel 1 van dit coalitieakkoord uitgewerkt als 
speerpunten van toekomstig beleid. In deel 2 van dit coalitieakkoord worden de overige 
beleidsdoelstellingen opgesomd en de financiële consequenties die hieruit voortvloeien 
inzichtelijk gemaakt. Het formuleren van doelstellingen is echter één, het realiseren ervan is 
twee.  
 
Om de doelstellingen van deze coalitie te realiseren is het belangrijk dat we een stabiel 
gemeentebestuur hebben. Waarin raad en college met elkaar samenwerken aan het versterken 
van Rheden. Samenwerken vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid. De raad moet niet op 
de stoel van het college van B&W gaan zitten. Tegelijkertijd moet het college de raad in staat 
stellen om zijn kaderstellende en controlerende taak goed uit te kunnen voeren. Een actieve 
informatieplicht en een regelmatige rapportage over uitvoering van raadsbesluiten en 
toezeggingen aan de raad zijn hiervoor van belang. Daarnaast is het voor een stabiel 
gemeentebestuur van belang dat er respect bestaat voor elkaars rol en verantwoordelijkheid. 
Alleen zo kan een relatie ontstaan waarin we ons kunnen richten op ons gemeenschappelijk 
doel: het versterken van Rheden.  

 
Die doelstelling kunnen we echter nooit alleen vanuit het gemeentehuis in De Steeg realiseren. 
Alleen met betrokken bewoners, organisaties, instellingen en bedrijven kunnen we succesvol 
zijn. Een goede relatie tussen bestuur en burger is daarom voor ons van cruciaal belang. Deze 
relatie kan volgens ons verbeteren door nog beter over het gemeentelijke beleid te 
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Deel 1 Speerpunten 
 
 
Speerpunt: Woningbouwopgave  
 
Wat willen we bereiken? 
Het inwoneraantal van de gemeente is al jaren aan het dalen. Hierdoor komt een aantal 
voorzieningen onder druk te staan. Daarnaast moeten veel mensen in Rheden te lang wachten 
op een geschikte woning. Om aan beide problemen tegemoet te komen wil de gemeente in de 
komende jaren 1100 nieuwe woningen bouwen. De coalitie wil daarbij dat het aanbod op de 
woningmarkt, zowel kwantitatief als kwalitatief, in 2010 beter op de vraag aansluit. 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
- er worden 1100 woningen gebouwd;  
- deze 1100 woningen worden gebouwd in een totale verhouding van 50% in het betaalbare 
segment en 50% in het duurdere segment;  
- de coalitie wil deze woningen voor 2010 bouwen. Er wordt ingezet op een versnelling van de 
realisatie van de plannen voor Rheden Bestrating, Velperbroek en Nimmerdor; 
- de kwalitatieve vraag, onder andere voor wat betreft segmentering naar koop- en huur en 
betaalbaar en duur en gewenste soorten woonmilieus, wordt periodiek bezien en per locatie 
vastgesteld;  
- het woningaanbod moet beter aansluiten op de kwalitatieve vraag. De kwaliteit van de te 
realiseren woningen en woonmilieus is dan ook van groot belang. Waar het streven naar het 
realiseren van de woningen voor 2010 een belemmering vormt voor het realiseren van deze 
kwaliteiten, wordt er prioriteit gegeven aan het realiseren van deze kwaliteiten; 
- er wordt ruimte geboden aan innovatieve concepten en particulier opdrachtgeverschap; 
- de coalitie wil de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Het inzicht in de kwalitatieve 
vraag kan uitwijzen dat het noodzakelijk is om meer te bouwen voor het middensegment om 
deze doorstroming te bevorderen. 
 
Wat gaat het kosten? 
Het realiseren van de woningbouwopgave kan de gemeente geld opleveren. De 
grondopbrengsten worden gereserveerd, zodat de gemeente ook na 2010 in staat is om 
ruimtelijke ontwikkelingen te stimuleren. Daarnaast kunnen de kosten die ambtelijk moeten 
worden gemaakt, worden gecompenseerd door de subsidie van de Stadsregio Arnhem en 
Nijmegen. Dit veronderstelt wel dat er echt woningen worden gebouwd. Want alleen voor het 
maken van plannen geeft de Stadsregio geen subsidie. 
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Speerpunt: Landelijk gebied  
 
Wat willen we bereiken? 
Rheden heeft een uniek landschap. Dat willen we koesteren. We nemen de doelstellingen van 
het Landschap Ontwikkelingsplan als uitgangspunt. Dat betekent dat we ook oog houden voor 
de belangen van de agrarische sector. De toekomst van het landschap is naar ons idee het 
meest gediend bij een zorgvuldige balans tussen de belangen van die sector en natuur en 
landschap. 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
Het landelijk gebied van de gemeente Rheden is van groot belang. Enerzijds biedt het 
werkgelegenheid anderzijds zijn ontwikkeling en behoud van de natuur-, landschapswaarden en 
cultureel erfgoed van ons landelijk gebied van grote betekenis voor de gezondheid en het 
welzijn van de huidige en toekomstige generaties bewoners van Rheden.  
 
Actieve rol van gemeente 
Bij de ontwikkeling en behoud van het landschap zijn veel partijen betrokken. Zo zijn het rijk, 
de provincie, de waterschappen en buurgemeenten belangrijke spelers. Daar hebben we als 
gemeente rekening mee te houden. Tegelijkertijd willen we dat de gemeente Rheden een 
actievere rol gaat spelen bij ontwikkelingen in het buitengebied met name waar het gaat over 
het maken van plannen en de inzet van gelden.  
Concreet zal dit de komende coalitieperiode met name spelen voor: 
- groene wig Rheden-Velp/Koppenwaard (met provincie en zo mogelijk met de gemeente 
Zevenaar)  
- Soerense poort (provincie en gemeente Brummen) 
- Nationaal landschap (Rijk en provincie) 
- Havikerpoort  
 
Ontsnippering van de uiterwaarden  
Gezien de (bijna) vastgestelde landschapsvisie en de o.a. door de nieuwe coalitie op rijksniveau 
gestelde prioriteiten aan ontwikkeling van de zogenaamde “klimaatbuffers”, met bijbehorende 
gelden gaat de gemeente zich inzetten voor de ontsnippering van de uiterwaarden. Bij 
ontsnippering gaat het om het opheffen van barrières in een gebied waar flora en fauna zich 
vrijelijk doorheen zou moeten kunnen bewegen. Ook voor recreatieve doeleinden is 
ontsnippering van belang. Concreet streven we ernaar dat tussen Velp en Doesburg een lange 
afstandsroute ontstaat voor wandelaars en fietsers. Dit met gebruikmaking van Rijks- 
Provinciale en Europese middelen ( Nationaal Landschap, Klimaatgelden, Interreg, Veluwe 
2010). De ontwikkeling van lopende projecten (Riverstone) zal hierdoor geen stagnatie 
ondervinden omdat het aansluit bij deze ambitie. Daarnaast zal in overleg met de 
terreinbeheerders en de agrariërs in het gebied de gewenste verbinding vorm kunnen krijgen.  
 
Wat gaat het kosten?  
Bij de behandeling van de Begroting 2007 heeft de raad via de motie ‘De Veluwe verdient beter’ 
aan het College opdracht gegeven om ambtelijke capaciteit vrij te maken voor de realisering 
van doelstelling als hierboven bedoeld. Dekking van de kosten ad € 40.000 (incidenteel) zou 
moeten komen uit de in de Nota Beleidsinitiatieven 2007 genoemde risicobuffer. 
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Speerpunt: Wet Maatschappelijke Ondersteuning  
 
Wat willen we bereiken? 
De coalitie wil een sociaal Rheden dat oog heeft voor kwetsbare mensen. Zij wil de 
betrokkenheid van mensen bij elkaar en verantwoordelijkheid voor ieders omgeving vergroten. 
Respect voor elkaar en elkaars keuzes, verantwoordelijkheid en participatie zijn de 
sleutelwoorden, die zowel voor de gemeente, de instanties als de burgers gelden.  
 
Maatschappelijke participatie is een kernbegrip in de WMO. Participatie om sociale verbanden 
aan te gaan, zowel voor het eigenbelang als dat van anderen. We willen werken aan een 
samenleving waarin bewoners werk, zorg en ontspanning kunnen combineren.  
 
Voor de kwaliteit van het leven zijn publieke diensten van grote waarde. Om de kwaliteit 
daarvan te waarborgen moet de gemeente zijn regisserende en faciliterende rol versterken.  
 
Wat gaan we ervoor doen? 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft grote invloed op de bewoners en de gemeente. 
Zorgvuldige uitvoering van het recent vastgestelde WMO-beleid is daarbij van groot belang. De 
coalitie gaat dit beleid niet opnieuw ter discussie stellen. De aandacht moet zich nu richten op 
ruimhartige en zorgvuldige uitvoering. Alleen waar nodig zal - vanuit de algemene 
uitgangspunten - een bijstelling van het WMO-beleid plaatsvinden.  
Een succesvolle WMO kan niet zonder de steun van bewoners en instellingen. Mantelzorg en 
vrijwilligerswerk spelen daarom een belangrijke rol. We waarderen en ondersteunen dit. Daarbij 
wordt ook gekeken naar de mogelijkheden die de WWB biedt.  
 
Daarnaast wil de coalitie een brede visie ontwikkelen op Wonen, Welzijn en Zorg. Bewoners en 
organisaties worden daarbij betrokken om zo de kans op een succesvolle uitvoering te 
vergroten.  
In de visie besteden we in ieder geval aandacht aan: 
- de rol van de gemeentelijke overheid 
- de (eigen) verantwoordelijkheid van de burger 
- de toegankelijkheid en bereikbaarheid van activiteiten en voorzieningen 
- vraaggerichte dienstverlening 
- de gewenste kwaliteit van vraag en aanbod 
 
Beleid maken is één. Uitvoeren is twee. En daarbij moeten we - zeker bij een nieuw 
beleidsterrein als de WMO - steeds blijven kijken of de beoogde doelstellingen ook 
daadwerkelijk worden gerealiseerd. 
Op basis daarvan bepalen we of aanpassing van het beleid en afspraken met dienstverleners 
nodig zijn. Dit alles met als doel om de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten voor de 
burgers te verbeteren.  
 
Afstemming van beleid in de verschillende programma’s 
Het WMO-beleid valt voor een groot deel onder programma 6 Welzijn en Volksgezondheid. 
Om te komen tot een effectieve WMO moet beleid op verschillende programma’s afgestemd 
worden op elkaar. Hierbij denken we met name aan de volgende programma’s: 
Programma 2. Wonen en Woonomgeving,  

om aan te sluiten bij het wijk- en dorpsgericht werken; 
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Programma 7. Cultuur, Sport, Recreatie en Toerisme, 
bij het ontwikkelen van de Civil Society spelen het verenigingsleven en het 
vrijwilligerswerk een rol van betekenis; 

Programma 9. Werk, Inkomen en Economie, 
voor afstemming tussen arbeidsparticipatie en ondermeer mantelzorg. 

 
Wat gaat het kosten? 
Vooralsnog worden de financiële kaders die zijn opgenomen in het Wmo-beleidsplan 2007 
gehanteerd. De doorlichting en ontwikkeling van beleidsvelden op basis van de op te stellen 
integrale visie, moet echter ook tot een heroverweging van middelen leiden. Hierbij wordt het 
principe oud voor nieuw toegepast.  
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Speerpunt: Accommodaties  
 
Wat willen we bereiken? 
De toegankelijkheid en kwaliteit van een aantal maatschappelijke voorzieningen staat onder 
druk. Dat vinden we jammer. De kwaliteit van het samenleven wordt mede bepaald door de 
mogelijkheden om in Rheden goed onderwijs te kunnen krijgen, te kunnen sporten, te kunnen 
ontspannen, of om van cultuur te kunnen genieten. We willen het bereik en de kwaliteit van 
maatschappelijke voorzieningen op peil houden. Op de gebieden van Onderwijs, Sport, Welzijn 
en Cultuur willen we binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk inspelen op de behoefte aan 
adequate accommodaties. Daarbij proberen we de mogelijkheden van multifunctioneel gebruik 
van de accommodaties te versterken.  
 
Wat gaan we ervoor doen? 
Onderwijsaccommodaties 
- Uitgangspunt is de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor onderwijshuisvesting. 
- Het ‘Masterplan’ waaraan reeds gewerkt wordt, gaat uit van integrale, duurzame 

oplossingen in het kader van de onderwijshuisvesting. We willen daarbij dat er 
nadrukkelijker dan thans het geval is, ingezet wordt op bundeling en versterking van het 
multifunctioneel gebruik van onderwijsgebouwen, in het bijzonder stimuleren van 
samenwerking tussen scholen en voor- tussen- en naschoolse opvang in bestaande en 
nieuw te bouwen scholen. 
 

Welzijnsaccommodaties 
- Iedere kleine kern behoudt een eigen dorpshuis dat ondergebracht is in een zelfstandige 

rechtspersoon die – onder voorwaarden - o.a. van de gemeente subsidie ontvangt. 
- In de 3 grote kernen wordt door de gemeente meegewerkt aan de instandhouding van 

welzijnsaccommodaties die door derden worden geëxploiteerd. 
- Multifunctionaliteit van dorps-/wijkaccommodaties staat voorop. 

 
Sportaccommodaties 
- Zwembaden: de zwembaden in de gemeente staan al langere tijd onder druk. In Velp 

exploiteert de gemeente De Dumpel, in Rheden het openluchtbad bij De Hangmat. Het 
zwembad in Dieren kent een particuliere exploitatie; bij de overdracht is bepaald dat dit bad 
tot 2010 beschikbaar zal zijn.  
De coalitie wil dat onder regie van de gemeente nog in 2007 een onderzoek start naar de 
zwembaden in de gemeente. De relatie met de voorzieningen in de aanliggende gemeenten 
wordt hierin meegenomen. Daarbij zullen de belangen van alle gebruikers (dus ook de 
zwemsportverenigingen) betrokken worden. 
Particuliere exploitatie wordt niet uitgesloten. 

- Tarieven: bij de tariefstelling van gemeentelijke sportaccommodaties nemen we het 
principe van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ als uitgangspunt. De politiek zal daarbij de 
richtlijnen voor de tarieven moeten vaststellen. 

- De kadernotitie Sport wordt in 2008 geactualiseerd, waarbij ook het 
sportaccommodatiebeleid wordt geformuleerd. 

- Sportpark Het Nieuwland, Dieren: de gemeente zal in samenwerking met de verenigingen 
streven naar herinrichting en modernisering van het sportpark; woningbouw op een deel 
van het park wordt zoals in de Structuurvisie wordt aangegeven, niet uitgesloten. De 
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kosten van herinrichting en modernisering zullen moeten worden gedekt uit de voordelen 
die de herinrichting oplevert. 
 

Cultuuraccommodaties 
- Het Cultuurbeleid van Rheden heeft zich tot nu toe vooral gericht op het realiseren en 

instandhouden van stenen. De coalitie wil voortaan de activiteiten centraal stellen. De 
nieuwe Beleidsnota Cultuur moet daarom vooral een inhoudelijke invalshoek kennen. Vanuit 
die inhoudelijke invalshoek wordt aangegeven of en hoe de gemeente faciliterend optreedt; 
vanuit diezelfde invalshoek zal de huisvestingsproblematiek van K13 en Atelier Velp en de 
zalenproblematiek in Dieren, aandacht krijgen.  

 
- Multifunctionaliteit van bestaande / nieuwe accommodaties staat voorop. 
 
- RhederArt ontvangt vooralsnog alleen in 2007 subsidie. Na evaluatie van de activiteiten in 

2007 zal een besluit worden genomen over de (financiële) relatie tussen gemeente en 
RhederArt. 
 

Wat gaat dat kosten? 
Voor multifunctionele accommodaties wordt met een ingroei vanaf 2008 van €50.000 euro per 
jaar toegegroeid naar een structurele last van €200.000 euro per jaar vanaf 2011. 
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Speerpunt: Milieu & Water  
 
Wat willen we bereiken?  
Rheden duurzaam in 2010! 
Ook onze kinderen en kleinkinderen hebben recht op een goede en gezonde toekomst. 
Duurzaamheid is daarom een belangrijke doelstelling. Iedereen moet daar zijn steentje aan bij 
dragen, ook de gemeente Rheden. Rheden duurzaam in 2010, dat is daarom onze doelstelling. 
Om dit te bereiken willen we: 
 
1. Een extra impuls geven aan duurzaamheid. Rheden scoort nu 4,8% op de 

duurzaamheidsmeter. In 2010 moet Rheden tot de middenmoot gaan behoren en minstens 
60% scoren op de duurzaamheidsmeter. 

2. Stimuleren van duurzaam gedrag en bewustzijn van natuur en milieu bij de inwoners van 
onze gemeente.  

3. Duurzaamheid bij bedrijven, burgers en activiteiten bevorderen door optimaal gebruik te 
maken van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning.  

 
Wat gaan we er voor doen? 
1. De gemeente Rheden scoort 60% op de duurzaamheidsmeter. 
De komende drie jaar willen we, in navolging op landelijke ontwikkelingen, een extra impuls 
geven aan duurzaamheid in de gemeente Rheden. Het gaat dan concreet om zaken als: 
- energiebesparing 
- duurzaam inkopen door de gemeente zelf 
- duurzaam bouwen en verbouwen 
- gebruik van meer duurzame methoden voor onderhoud van groenvoorzieningen. 
In 2007 maken we een concreet en praktisch plan hoe dit in de komende drie jaar te bereiken. 
In de voorjaarsnota 2008 zal dit plan de financiële vertaling krijgen. 
 
2. Stimuleren duurzaam gedrag en bewustzijn van natuur en milieu 
Rheden moet als groene schone gemeente behouden blijven. Het stimuleren van duurzaam 
gedrag en het bevorderen van het bewustzijn van natuur en milieu zal de komende drie jaar 
extra aandacht krijgen. Expliciet willen we aandacht geven aan: 
- Het stimuleren van milieubewust gedrag van burgers. Het gaat hierbij om het opruimen van 

zwerfvuil, hondenpoep en de verrommeling van de omgeving. Het gaat zowel om 
mentaliteitsverandering als ondersteunende faciliteiten.  

- Het stimuleren van duurzame vervoersvormen in Rheden, vooral de fiets. Gezien het 
toenemende belang van de fiets, ook voor recreatie, zal een fietsplan volwaardig onderdeel 
van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma verkeer gaan uitmaken. 

 
3. Benutten van mogelijkheden omgevingsvergunning 
In 2008 wordt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd. De 
omgevingsvergunning vereist een integrale afweging tussen milieu, ruimtelijke ordening, water, 
bouwvoorschriften. De omgevingsvergunning heeft een grote organisatorische impact, maar 
biedt de gemeente Rheden ook de mogelijkheid duurzaamheid te stimuleren. Om dit te bereiken 
moeten we de invoering van de Wabo goed voorbereiden. Zowel in beleidsmatig als in 
organisatorisch opzicht. Zowel de visievorming als de praktische implementatie vragen ruimte 
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binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld ICT-aanpassingen en 
aanpassingen van de werkprocessen. 
 
Wat gaat het kosten? 
Er zijn diverse financiële regelingen die het milieubeleid van de gemeente kunnen 
ondersteunen. De gemeente moet altijd wel zelf een deel investeren (cofinanciering). Om snel 
aan de slag te kunnen willen we dit jaar nog financieel ruimte scheppen voor 1 formatieplaats. 
Deze is vooral bedoeld voor doelstelling 2 (duurzaamheid) en 3 (stimuleren milieubewust 
gedrag) en voor het verwerven van externe middelen.  
 
Ruim voor de voorjaarsnota 2008 maken we een plan om Rheden duurzaam in 2010 te 
realiseren met een nauwkeurige raming die in de voorjaarsnota wordt vertaald. 
Om in 2008 omgevingsvergunningen te kunnen verlenen moeten in 2007 voorbereidingen 
worden getroffen. Voor de begeleiding en praktische ondersteuning van de voorbereiding zal 
externe capaciteit worden ingehuurd. Incidenteel zal een bedrag van Euro 40.000,- beschikbaar 
worden gesteld. 
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Speerpunt: Hart van Dieren 
 
Inleiding 
Hart van Dieren biedt Rheden een unieke kans om de groeiende problemen van het verkeer in 
Dieren op te lossen. Hart van Dieren zorgt voor een betere afwikkeling van het doorgaande 
regionale autoverkeer, in een betere bereikbaarheid van Dieren voor het lokale verkeer en 
levert een bijdrage aan het opheffen van de tweedeling van Dieren. Oplossingen waarvan de 
noodzaak nog groter wordt als rekening wordt gehouden met de groei van de mobiliteit, maar 
zeker ook met de gevolgen van de Betuwelijn. 
Het gegeven dat Rijk, provincie en Stadsregio enorm bijdragen aan dit project geeft het grote 
boven-lokale belang van het project aan. Dankzij intensief lobbywerk is dit gelukt. Dat mag een 
prestatie van formaat worden genoemd. Er zijn weinig gemeenten van de omvang van Rheden 
die in staat zijn geweest om het Rijk, provincie en Stadsregio gezamenlijk over de streep te 
trekken. Dat de gemeente veel belang hecht aan het project geeft overigens ook de forse 
gemeentelijke financiële bijdrage aan.  
 
Rheden heeft belang bij Hart van Dieren. Nu maar zeker in de toekomst. Dat betekent natuurlijk 
niet dat het project voor alle individuen voordelig uitpakt. Hoe belangrijk we Hart van Dieren 
ook vinden, we beseffen ons terdege dat er mensen zijn die hun huis moeten verlaten als 
gevolg van dit project. We zien ook dat bewoners, maar vooral ook ondernemers zich zorgen 
maken over de periode dat het project wordt uitgevoerd. Wat voor gevolgen heeft dat voor de 
omzet en bereikbaarheid van bijvoorbeeld winkels of bedrijven als Hart van Dieren wordt 
gerealiseerd? En natuurlijk zien we dat de oplossing die Hart van Dieren biedt voor het verkeer 
in sommige straten ook negatieve gevolgen heeft. De verkeersdruk neemt in sommige straten 
toe. Daar moeten we niet omheen draaien. Het is een gevolg van onze gemeenschappelijke 
keuze om het grote verkeersinfarct in Dieren op te willen lossen.  
 
Die keuze is leidend. Dat mag ons echter niet blind maken voor de problemen. Bewoners en 
ondernemers moeten weten dat we die problemen erkennen en dat we deze problemen samen 
met onze partners in het project Hart van Dieren gaan aanpakken. We doen ook een klemmend 
beroep op onze partners om met ons te zoeken naar goede oplossingen voor de problemen die 
mensen uit Dieren raken. Ook als ze niet in het plangebeid van het project in enge zin wonen of 
werken. 
Bewoners moeten er ook op kunnen vertrouwen dat het project Hart van Dieren goed wordt 
aangestuurd. Er gaat veel geld in om. Gemeenschapsgeld. Geld, ook van de mensen uit Rheden. 
Deze moeten er zeker van zijn dat het geld goed en zorgvuldig wordt besteed. Hart van Dieren 
mag geen Betuwelijn worden!  
Daarom is het belangrijk dat de politieke controle op het project wordt versterkt. We werken 
samen met andere partners. Daar waar we als gemeente Rheden zowel in de planvorming als in 
de uitvoering risico’s lopen moet de controle vanuit de raad scherp en adequaat zijn. Daarom 
willen we een halfjaarlijkse voortgangsrapportage van het project. En voor ieder besluit dat 
buiten de door de politiek vastgestelde kaders valt, geldt dat er toestemming van de Rhedense 
gemeenteraad nodig is.  
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Afspraken 
We steunen het project Hart van Dieren als een noodzakelijke voorwaarde om een duurzame 
oplossing te bereiken voor de problemen veroorzaakt door het doorgaande weg- en 
spoorverkeer in Dieren.  
Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: 
- In samenwerking met provincie en ProRail wordt de zogenaamde ‘8 min variant’ (gebaseerd 

op de beschikking VROM, 16.11.2004, kenmerk M344, waarin het Rijk een bijdrage van €50 
miljoen t.b.v. het project toezegt) verder uitgewerkt en waar mogelijk geoptimaliseerd;  

- De samenwerkingsovereenkomst van mei 2005 geeft voor de samenwerking tussen rijk, 
provincie en gemeente het kader. 

- De eerder genomen raadsbesluiten blijven het kader voor de gemeentelijke inbreng in het 
project. Het college van B en W zal het collegebesluit/raadsvoorstel van december 2006 
intrekken. Op basis van de besluiten in het kader van het VCP zal er een nieuw voorstel in 
procedure worden gebracht. 

- Provincie en gemeente zullen nog nadrukkelijker dan tot nu toe het geval was, zich 
gezamenlijk inspannen om het draagvlak voor de in het plangebied te treffen maatregelen, 
te versterken. Transparantie en openheid naar bevolking en raad blijven daarbij 
sleutelbegrippen. 

- Ter toelichting: dit verhaal staat al in tekst hieronder.  
- In samenspraak met partners wordt door het college van B&W een aparte schaderegeling 

opgesteld voor inwoners en ondernemers die economische schade ondervinden als gevolg 
van uitvoering van het project Hart van Dieren. 

- In samenspraak met partners wordt met mensen die door het project hun eigendommen 
moeten verkopen zorgvuldig omgesprongen en onderhandeld.  

- We vinden het belangrijk dat de burger zoveel mogelijk bij het project betrokken blijft en 
streven daarom naar een vorm van burgerparticipatie die recht doet aan het project en de 
fase waarin dat zich nu bevindt. 

 
De coalitie is zich er terdege van bewust dat realisering van het project Hart van Dieren 
nadelige neveneffecten zal hebben voor het verkeer in sommige straten. Er zijn echter ook 
andere, autonome verkeersontwikkelingen die in Dieren tot problemen leiden. Daarom is het 
van belang dat er een integraal VCP voor geheel Dieren wordt opgesteld. De raad stelt het VCP 
vast. Daarmee ligt ook de oplossingsrichting voor de knelpunten vast. De raad geeft het college 
van B&W vervolgens de opdracht om het VCP uit te voeren. 
 
Daar waar er een relatie bestaat tussen Hart van Dieren en de verkeersproblemen, hanteren we 
het uitgangspunt dat we de provincie en het rijk aan zullen spreken op hun 
verantwoordelijkheid. We zullen hen expliciet vragen om zich te verbinden aan eerder gedane 
toezeggingen. Daarnaast willen we extra afspraken maken over de gemeenschappelijke 
betrokkenheid en (financiële) verantwoordelijkheid voor de nadelige effecten van het plan 
buiten het plangebied. Als blijkt dat sommige keuzen in het kader van Hart van Dieren leiden 
tot onoverkomelijke verkeersproblemen, zullen deze keuzen worden aangepast zonder dat 
daarmee overigens onze steun voor Hart van Dieren zal verdwijnen.  
 
Informatie en Sturing 
We vinden het belangrijk dat de informatievoorziening over Hart van Dieren duidelijk is. 
Bewoners en ondernemers hebben daar recht op. Dat betekent niet dat men het altijd eens 
hoeft te zijn met de keuzen die binnen het project Hart van Dieren worden gemaakt. Het 

 13



oplossen van een zo lastig en complex probleem als het verkeersinfarct in Dieren, leidt voor 
sommige individuen altijd tot een zeker ongerief. We accepteren dat omdat we het zien als een 
noodzakelijke prijs voor de winst die het project Hart van Dieren voor onze totale gemeente 
brengt. 
De steun voor Hart van Dieren betekent niet dat we alles steunen. Zeker niet. Juist bij zo’n 
groot en complex project is een kritische houding strikt noodzakelijk. We vinden dat op dit punt 
wel het een en ander te winnen is zoals goede en verifieerbare informatie, duidelijke 
beslismomenten en een goede rolverdeling tussen raad, college en stuurgroep. De raad moet 
niet op de stoel van de uitvoerders gaan zitten. Hij moet er juist voor zorgen dat de uitvoering 
geschiedt binnen de kaders die hij heeft vastgesteld.  
Een zekere afstand tussen raad, college en stuurgroep is daarom gewenst. Daarbij vindt de 
controle vooral plaats doordat er heldere kaders zijn gesteld door de raad en de raad in de 
planfase halfjaarlijks door het college wordt geïnformeerd over de voortgang. Het college moet 
zich verantwoorden tegenover de raad waarbij de door de raad vastgestelde ruimtelijke en 
financiële kaders leidend zijn. Alleen op basis van een uitspraak van de raad kan worden 
afgeweken van de vastgestelde kaders. Na de planfase wordt de frequentie van de rapportage 
aan de raad over de voortgang van het project en de financiën opnieuw vastgesteld. 
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Deel 2 Beleid per programma met financiële 
consequenties 
 

Programma 1 Democratisch Handelen en Dienstverlening 

 
1. De relatie tussen burger en bestuur moet worden verstevigd. Dit wordt o.a. bereikt door het 

uitbreiden van Wijk- en Dorpsgericht Werken en door de bevolking van meet af aan 
interactief bij de beleidsontwikkeling te betrekken.  
Wat gaat dat kosten? 
Formatie WDW vergroten: reeds in bijgestelde begroting: structureel €55.000 euro per 
2007 

 
2. Communicatie en transparantie richting de burger worden beter. Hiertoe worden traditionele 

communicatiemiddelen ingezet waar het moet en digitale middelen waar het kan.  
Wat gaat dat kosten? 
Voortzetten pagina Rhedenaar: reeds in bijgestelde begroting: €14.000 euro structureel per 
2007. 

 
3. De gemeentelijke dienstverlening wordt in ieder geval op het huidige niveau gehouden. De 

digitale dienstverlening wordt verbeterd. 
Wat gaat dat kosten? 
Met betrekking tot digitale communicatiemiddelen kan worden gesteld dat deze (op termijn) 
een terugverdieneffect zullen moeten opleveren.  

 
4. Er wordt voor gekozen de verdere ontwikkeling van participatiemodellen te staken. 

Wat gaat dat kosten? 
Bezuiniging: €52.000 structureel per 2007. 

 
5. Het mogelijk maken van een referendum wordt niet verder ontwikkeld. 

Wat gaat dat kosten? 
Bezuiniging: €33.000 structureel per 2008. 

 
6. Overbodige en tegenstrijdige regels frustreren de burger. Er komt een wethouder onder 

wiens verantwoordelijkheid de resultaten van deregulering zichtbaar worden gemaakt. 
 

7. Goede beleidsinitiatieven en beleidsuitvoering valt of staat bij de inbreng vanuit de 
maatschappij. Het college onderhoudt hiertoe goede contacten met maatschappelijke 
organisaties. 

 
8. Beleid moet concreet, meetbaar en transparant zijn. Daarom wordt dit coalitieakkoord door 

het college omgezet in een beleidsplan en geïntegreerd in de kadernota 2008-2011 en de 
verdere planning- en controlcyclus. Door hierin vastgestelde indicatoren en streefwaarden 
op te nemen, kan de raad periodiek controleren of de beoogde prestaties en effecten ook 
daadwerkelijk gerealiseerd zijn. 

 
9. De wijkverenigingen krijgen een eigen budget om burgers te betrekken bij het verbeteren 

van de veiligheid en leefbaarheid van hun wijk en het realiseren van fysieke voorzieningen.  
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Wat gaat dat kosten? 
Het college krijgt de opdracht deze regeling binnen bestaande budgetten verder uit te 
werken. 

 
10. De coalitie is van mening dat er een heldere lijn moet worden gevolgd wat betreft de 

ontwikkeling van de lasten voor de inwoners en ondernemers van Rheden. Discussies over 
de ontwikkeling van de OZB-tarieven hebben de politieke gemoederen te vaak te lang 
beziggehouden. Dat is niet goed. Daarom willeen we als coalitie duidelijkheid bieden voor de 
periode tot 2010. Dat geeft politieke rust en biedt betrokkenen zekerheid.  
Ook binnen deze coalitie wordt verschillend tegen de OZB aangekeken. Enerzijds heerst er 
de opvatting dat de OZB een middel is waarmee de gemeente zich ruimte kan verschaffen 
om nieuwe wensen en ambities mogelijk te maken voor bewoners en betrokkenen in 
Rheden. Anderzijds bestaat er de wens om de lasten voor de burger en ondernemer scherp 
in de gaten te houden. De verhoging van de OZB is dan alleen wenselijk als het echt 
noodzakelijk is. 
Tegen deze achtergrond heeft de coalitie afgesproken om bij de begroting 2008 uit te gaan 
van een stijging met 1%; in 2009 en 2010 zal de stijging 1,5% bedragen. 

 
 
11. De coalitie heeft op financieel gebied een aantal afspraken gemaakt waarbij wordt 

afgeweken van eerdere besluiten. 
 
De stelpost van € 1,1 miljoen die in de begroting 2007 en de nota beleidsinitiatieven is 
opgenomen i.v.m. mogelijke tegenvallers op het gebied van Systematisch Beheer en 
Onderhoud (SBO), WMO en het niet halen van afgesproken bezuinigingen, wordt verlaagd 
naar € 850.000.  
Van deze stelpost wordt €400.000 gereserveerd voor risico’s betreffende de WMO en € 
450.000 voor risico’s betreffende het SBO. Structurele voordelen in de begroting in de 
toekomst zullen worden gebruikt om de stelpost voor SBO aan te vullen tot maximaal € 
500.000.  
De coalitie wijst het op voorhand reserveren van middelen voor niet gehaalde bezuinigingen 
af. Het principe is dat aan deze bezuinigingen zal worden vastgehouden. Het college krijgt 
daarom opdracht om tweemaal per jaar te rapporteren over de stand van zaken. Als 
duidelijk is dat bezuinigingen niet haalbaar zijn, zal het college dat aan de raad moeten 
melden met daarbij een voorstel over alternatieve bezuinigingen. 
 
De coalitie heeft een aantal onderwerpen uit de nota beleidsinitiatieven geschrapt. Het 
college krijgt opdracht om de beleidsombuigingen die daarvan het gevolg zijn uit te werken. 
 
De coalitie gaat er van uit dat de bouw van 1.100 nieuwe woningen een positief financieel 
effect oplevert. Tegelijkertijd realiseert de coalitie zich dat meer inwoners ook meer kosten 
(bijvoorbeeld hoger beroep op voorzieningen) met zich meebrengen. De financiële 
meevaller (OZB) door de nieuwbouw wordt – uitgaande van een gemiddelde woningprijs 
van € 250.000 – uiteindelijk na de daadwerkelijke bouw, geschat op € 60.000. De algemene 
uitkering zal naar verwachting nauwelijks in positieve zin worden beïnvloed door de bouw 
van 1.100 woningen. 
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12. De coalitie beseft dat het recent aantreden van een nieuw kabinet onzekerheid betekent 
over de ontwikkeling van de algemene uitkering voor de gemeente Rheden. De meicirculaire 
zal hierover pas duidelijkheid geven.  
De coalitie geeft het college daarom opdracht om tegenvallers als gevolg van de 
meicirculatie zoveel mogelijk via het principe ‘oud voor nieuw’ op te vangen, dus niet door 
het ter discussie stellen van nieuwe beleidsinitiatieven van deze coalitie.  

 
 

Programma 2 Wonen en Woonomgeving  
 
1. Het college zet zich in om mensen in harmonie te laten samenleven. Met name de 

differentiatie binnen de wijk krijgt een hoge prioriteit. Doel hiervan is het voorkomen van 
eenzijdige wijken. Eenzijdig zowel in woningen als in sociale structuur. 

 
2. Woningbouw op het terrein van Rhederhof is mogelijk. Hierbij wordt de huidige begrenzing 

aan de noordzijde van het terrein niet aangepast. Voorts dient woningbouw de waarden van 
natuur, landschap en het landgoed zelf te respecteren. Hiervoor zal de gemeenteraad de 
kaders stellen waarbinnen de ontwikkeling van het terrein zal plaatsvinden. Een van deze 
kaders is een verdeling van 50% betaalbare en 50% duurdere woningbouw.  
De coalitie vindt dat het college de initiatiefnemers moet faciliteren vanuit haar ruimtelijke 
ordeningsrol om te kunnen komen tot een aangepast bouwplan dat minder grootschalig is 
en de hiervoor genoemde waarden en kaders respecteert.  

 
3. De gemeente stelt een fonds in voor het invoeren van startersleningen. Hierop kunnen 

financieel minder draagkrachtige aspirant kopers die voor het eerst een nieuwe of 
bestaande woning willen kopen een beroep doen. Dit fonds dient revolverend te zijn. 
Wat gaat dat kosten? 
Dit fonds bedraagt € 450.000 in 2011 met een geleidelijke ingroei van 2008 en wordt 
gefinancierd uit vreemd vermogen. De rentelasten bedragen in 2010 € 24.000 structureel 
en groeien geleidelijk in vanaf 2008.. 

 

 
Programma 3 Veiligheid  
 
1. Veiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Bijvoorbeeld door het inzetten op 

handhaving en buurtpreventieprojecten wordt het gevoel van sociale veiligheid in Rheden 
vergroot.  
Wat gaat dat kosten? 
In de begroting is een structurele stelpost opgenomen voor uitgaven in kader van veiligheid. 
Deze stelpost bedraagt €18.800 en de invulling ervan wordt van jaar tot jaar bezien.  

 
2. In deze raadsperiode wordt een veiligheidsplan voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

opgesteld. Vooruitlopend op dit plan worden voorzieningen getroffen voor de situatie in 
Laag-Soeren.  

 
3. In het kader van de sociale veiligheid wordt het laatste traject van de doorgaande 

fietspaden gelegen tussen de rotonde in Velp en de afslag naar de A348 van verlichting 
voorzien. 
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Wat gaat het kosten? 
De totale investering bedraagt €105.000 de jaarlijkse lasten hiervan bedragen €6.825 
structureel per jaar vanaf 2008. Deze lasten zijn nog niet in de begroting opgenomen (de 
totale kosten zijn waarschijnlijk lager omdat het tracé waar de verlichting geplaatst moet 
worden korter is dan het tracé waar deze kostenberekening op is gebaseerd tevens zal 
worden gezocht naar co-financiering met de provincie). 

 
4. Er komt een jaarlijkse rapportage met de resultaten van de bestrijding van huiselijk geweld 
 
5. Bij de brandweer zal extra aandacht geschonken worden aan het waarborgen van de 

personele continuïteit. 
 
 

Programma 4 Bereikbaarheid  
 
1. De verkeerscirculatie in de gemeente verslechtert. De doorsnijding van de gemeente door 

het spoor is hier mede debet aan. De integrale aanpak van de problemen van weg en spoor 
door de gehele gemeente wordt als majeur project aangepakt.  

 
2. In Spankeren worden woningen gebouwd. Op basis van de structuurvisie wordt er gezocht 

naar een passende ontsluiting van deze woningen. Dit mag niet ten koste gaan van 
agrarische bedrijven. Mocht dit onvermijdelijk zijn dan zal er eerst met agrariërs worden 
overlegd over nadeelcompensatie. 
 

3. De A12 zorgt voor overlast door geluid, stank en luchtverontreiniging. Een stichting stelt 
voor een haalbaarheidsstudie naar de overkapping van de A12, van knooppunt Waterberg 
tot knooppunt Velperbroek, uit te voeren. De gemeente steunt dit initiatief. Wellicht is een 
koppeling met de verdere ontwikkeling van aangrenzende delen van Velp mogelijk. 
Wat gaat dat kosten? 
Er is een budget beschikbaar gesteld van € 10.000,-- tbv. externe onderzoekskosten 
overkapping A12. 

 
4. De verkeersstructuur rond knooppunt Velperbroek is overbelast, waardoor de dorpenroute 

overbelast is. De mogelijkheden tot ontlasting van de dorpenroute worden meegenomen in 
het integrale Verkeerscirculatieplan Velp en het eerder genoemde majeure weg- en 
spoorproject. Hierbij wordt ook een onderdoorgang van het spoor bezien. Tevens wordt bij 
Rijk en Provincie aangedrongen op een verbetering van de doorstroming van het regionale 
verkeer. 
wat gaat dat kosten? 
De totale gemeentelijke investering bedraagt maximaal €2.000.000. De jaarlijkse lasten 
bedragen €140.000 euro structureel per 2008 en zijn nog niet in de begroting opgenomen.  

 
5. 30-km zones vergroten de verkeersveiligheid in en leefbaarheid van woonwijken. Om hier 

invulling aan te geven wordt het verkeersveiligheidsplan deze raadsperiode uitgevoerd. 
Tevens wordt met andere wegbeheerders overleg gevoerd om de verkeersveiligheid in de 
hele gemeente te vergroten. 
Wat gaat dat kosten? 
De lasten zijn reeds opgenomen in de meerjarenbegroting. 
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6. Het terugdringen van het autogebruik komt het milieu ten goede. Voldoende mobiliteit van 

niet-autobezitters voorkomt tevens dat mensen in een sociaal isolement geraken. De 
invloed van de gemeente op het openbaar vervoer is beperkt. In de KAN-raad zal Rheden 
zich er dan ook sterk voor maken dat er over het openbaar vervoer betere afspraken tussen 
KAN en provincie worden gemaakt. De coalitie is zich tevens bewust van de eigen 
verantwoordelijkheid en zal de (beperkte) mogelijkheden optimaal benutten. 

 
7. De verkeersafwikkeling in Laag-Soeren staat als gevolg van de ontwikkeling van Nimmerdor 

en Soeria onder druk. Vooruitlopend op infrastructurele ontwikkelingen dienen er (tijdelijke) 
maatregelen getroffen te worden om het vrachtverkeer en het vervoer van gevaarlijke 
stoffen te weren. 
Wat gaat dat kosten? 
Lasten opgenomen in bijgestelde begroting: €37.500 incidenteel in 2007.  

 
8. Fietsen is een milieuvriendelijk alternatief voor de auto en een toeristisch recreatieve 

bezigheid. Het college voert het fietspadenplan in deze raadsperiode uit en gebruikt bij 
nieuwe plannen de inbreng van de Fietsersbond en andere belanghebbenden. 

 
9. Als waarborg voor de kwaliteit van de infrastructuur wordt het meerjarig onderhouds- en 

investeringsprogramma periodiek aan de raad voorgelegd. 
 
10. Er wordt geen aparte post in de begroting opgenomen voor kleine verkeerskundige ingrepen 

bij grote projecten. Deze kosten moeten binnen projecten worden gedekt uit de post 
“onvoorzien”. 
Wat gaat dat kosten? 
Bezuiniging: €38.000 structureel per 2007. 

 
 

Programma 5 Jeugd en Onderwijs  
 
1. De jeugd is de toekomst en verdient daarom veel aandacht. Bij de invulling van het 

jeugdbeleid wordt in ieder geval aandacht besteed aan het voorkomen dat jongeren in 
problemen of achterstanden raken en het behouden van sportvoorzieningen voor de jeugd. 
Jongeren zullen betrokken worden bij beleid dat hen raakt. Hierbij zullen in ieder geval 
moderne communicatie technieken worden gebruikt. 
 

2. Openbare basisscholen blijven in de kleine kernen behouden. Bij nieuwbouw wordt de 
mogelijkheid van het realiseren van een Brede School en/of Kulturhus nadrukkelijk 
betrokken. 

 
3. Er wordt geen onderzoek naar de zwemvaardigheid van kinderen uitgevoerd. 

Wat gaat dat kosten? 
Bezuiniging: €5.000 incidenteel in 2007. 

 
4. Een opleiding is essentieel om kans te hebben op de arbeidsmarkt. De coalitie streeft ernaar 

dat iedereen, die daartoe in staat is, op 18 jarige leeftijd een opleiding heeft voltooid. Het 
voorkomen van voortijdig schoolverlaten is hierbij het uitgangspunt. Conform het convenant 
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dat is afgesloten met de provincie zal de controle op de naleving op de leerplicht worden 
versterkt.  
Tevens spant het college zich in om binnen de eigen en andere organisaties voldoende 
stageplaatsen te vinden. 
Wat gaat dat kosten? 
Lasten reeds opgenomen in bijgestelde begroting: €24.000 structureel per 2008. 

 
5. Het is van belang dat kinderen kennis maken met diverse religies en vormen van 

levensbeschouwing via het godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs. 
Levensbeschouwelijk onderwijs levert zo een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en 
de maatschappij in zijn geheel. Zolang het Rijk dit onderwijs niet financiert verleent de 
gemeente hiervoor een subsidie. 
Wat gaat dat kosten? 
Kosten bedragen per schooljaar €20.000. De kosten voor het schooljaar 2006-2007 zijn 
reeds in de begroting opgenomen. De kosten vanaf schooljaar 2007-2008 zijn nog niet in de 
begroting opgenomen. In begroting 2007 dient derhalve  € 10.000 te worden opgenomen 
en vanaf 2008 dient er structureel € 20.000 in de begroting te worden opgenomen.  

 
 

Programma 6 Welzijn en Volksgezondheid  
 
1. Uitgeprocedeerde asielzoekers verdienen een humane behandeling. Daarom wordt de 

noodopvang gehandhaafd en worden mogelijkheden binnen wetgeving en jurisprudentie, 
maximaal benut. 
Wat gaat dat kosten? 
Handhaving van huidige noodopvang kost circa € 103.000 structureel. Voor 2007 geldt dat 
€ 30.000 al is afgedekt, resteert dus € 73.000. Inmiddels is gebleken dat de gemeente niet 
in aanmerking komt voor subsidie van de provincie. Vanaf 2008 is een structureel bedrag 
van € 55.000 benodigd. Het uitgangspunt hierbij is dat het generaal pardon uit het 
regeerakkoord in 2007 wordt geïmplementeerd waardoor de structurele lasten met ingang 
van 2008 dalen van € 103.000 naar € 55.000. 

 
2. Bij integratie moet wat bevolkingsgroepen bindt, centraal staan. De gemeente staat positief 

tegenover een integratieplatform dat de gemeenschappelijke belangen van 
bevolkingsgroepen te versterkt. 

 
3. De gemeente voert de regie over welzijnsvoorzieningen. Om te komen tot een zakelijke 

verstandhouding worden er prestatieafspraken gemaakt met de SWR. Zo wordt meer inzicht 
verkregen in de door de gemeente gevraagde en de SWR geleverde diensten en de daaraan 
verbonden kosten. 
Wat gaat dat kosten? 
Risico-opslag SWR: in (bijgestelde) begroting opgenomen: €53.000 structureel per 2008 

 
4. De verantwoordelijkheid ten aanzien van ouderen in onze gemeente is ook onze zorg. De 

coalitie wil onder andere t.a.v. woningbouw, behoud en realisatie van voorzieningen en 
binnen de ruimte van de WMO, voorwaarden scheppen die een actieve zelfstandige 
deelname van ouderen aan alle facetten van de samenleving zoveel mogelijke garanderen. 
Ouderen en hun organisaties hebben hierbij een belangrijke inbreng. Daarnaast kan de 
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ondersteuning aan ouderen ook kansen kan opleveren voor anderen in onze samenleving, te 
denken valt aan werkgelegenheid en vrijwilligerswerk. 

 
 

Programma 7 Cultuur, Sport, Recreatie en Toerisme  
 
1. Verenigingen en vrijwilligerswerk binden de samenleving. Sportverenigingen worden via de 

opzet van BOS-projecten (Buurt-Onderwijs-Sport) nadrukkelijk betrokken bij het 
bevorderen van de sociale samenhang en participatie van jongeren in de woonomgeving 

 
2. De bibliotheken blijven behouden binnen de huidige financiële context. 

 
 
Programma 8 Milieu en Water  
 
Zie tekst speerpunt. 
 
 

Programma 9 Werk, Inkomen en Economie  
 
1. Rheden streeft naar het behoud en de ontwikkeling van werkgelegenheid. Daarbij worden 

de omgevingskwaliteiten als motor ingezet. Dat betekent het stimuleren van de 
ontwikkeling van hoogwaardige dienstverlening en van toeristisch recreatieve 
mogelijkheden. Huidige ondernemers moeten voldoende mogelijkheden krijgen om 
capaciteit uit te breiden en kwaliteit te verbeteren. 
Wat gaat dat kosten? 
Uitvoering van de Beleidsnota Economische zaken staat niet ter discussie..In het verband 
van de stadsregio Arnhem Nijmegen en het bedrijfschap Arnhem Liemers wordt er gekeken 
naar de ontwikkeling van bedrijfsterreinen. Er wordt echter geen aanvullend onderzoek 
gedaan naar de ontwikkeling van bestaande bedrijfsterreinen. Bezuiniging €30.000 
incidenteel in 2008.  

 
2. Rheden is een sociale gemeente. De mogelijkheden van het minima- en armoedebeleid 

moeten dan ook binnen verantwoorde budgettaire kaders, gemaximaliseerd worden. De 
minimaregelingen worden opgetrokken naar een draagkrachtloosinkomen van 120% van de 
bijstandsnorm. Doordat zo de armoedeval wordt verkleind worden mensen minder 
weerhouden om vanuit een uitkering te gaan werken. Mensen die vanuit een uitkering gaan 
werken voor minder dan 120% van de bijstandsnorm, verliezen immers niet het recht op 
minimaregelingen.  
Wat gaat dat kosten? 
Lasten reeds opgenomen in bijgestelde begroting: €120.000 structureel per 2008. 

 
3. Voorkomen moet worden dat minima geen gebruik maken van de regelingen die voor hen 

beschikbaar zijn. De gemeente zal voor zover mogelijk minima actief informeren over deze 
regelingen. 

 
4. Gesubsidieerde arbeid voorkomt dat mensen in een sociaal isolement komen, vergroot hun 
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kansen op de arbeidsmarkt en maakt maatschappelijk relevante arbeid mogelijk. Om die 
reden wordt onderzocht of gesubsidieerde arbeid kan blijven bestaan. Een inventarisatie van 
de behoefte aan maatschappelijk relevante arbeid, bijvoorbeeld schoolconciërges, ligt ten 
grondslag aan de omvang van het aantal mogelijk gesubsidieerde arbeidsplaatsen. 
 

5. Aantrekkelijke winkelgebieden vergroten de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in de 
gemeente. De gemeente speelt een faciliterende en pro-actieve rol en zal in overleg treden 
met de Kamer van Koophandel, MKB en winkeliersverenigingen, om aantrekkelijkheid en 
kwaliteit te behouden en te vergroten.  
De mogelijkheid tot het geven van een impuls aan de levensvatbaarheid van de Hoofdstraat 
in Velp wordt meegenomen bij de uitvoering van het VCP Velp (zie programma 4). 

 
6. De gemeente streeft er, als aandeelhouder naar, om winsten van energiebedrijven, via 

lagere tarieven ten gunste van de burgers te brengen. 
 



Deel 3 Financiële consequenties  
 
Financiële doorrekening coalitieakkoord 

     

       

       
    

Als basis voor deze doorrekening is uitgegaan van de bijgestelde begroting 2007 zoals opgenomen in de gewijzigde versie van de Nota beleidsinitiatieven 
2007 (pagina 24 en 25). Vervolgens is aangegeven welke beleidsinitiatieven zijn geschrapt en welke wensen zijn gehonoreerd. Positieve bedragen zijn 
voordelen/opbrengsten, negatieve bedragen zijn nadelen/kosten. 

STRUCTUREEL 2007 2008 2009 2010 Cumulatief
         
Saldo bijgestelde begroting 2007 (pag 24 gewijzigde nota beleidsinitiatieven) 79.000 -228.000 -493.000 4.000 4.000 
         
Cumulatief effect van de bijstellingen       -27.000 -8.000 -27.000
       
 Geschrapte beleidsinitiatieven (nummering sluit aan met coalitieakkoord)       
  1.4. Participatiemodellen 52.000     52.000
  1.5. Opstellen referendumverordening  33.000   33.000 
  4.10. Kleine verkeerskundige ingrepen 38.000    38.000 
 Subsidie stichting Rheder Art (onterecht in Nota beleidsinitiatieven)   19.000  19.000 
         
Coalitieakkoord (nummering sluit aan met het akkoord)       
 Multifunctionele accommodaties (Deel 1 coalitieakkoord, speerpunt accommodaties)      -50.000 -50.000 -50.000 -150.000

  
1 fte milieubeleid (duurzaamheid en stimulering milieubewust gedrag, Deel 1 
coalitieakkoord, speerpunt milieu en water) 

-34.000 -34.000    -68.000

  1.10 Aanpassing OZB verhoging (van 1,5% naar 1%)  -33.000   -33.000 
  1.11. Verlaging stelpost structurele tegenvallers  250.000   250.000 
 1.13. Stijging OZB opbrengst als gevolg van bouw 1100 woningen   20.000 40.000 60.000 
  3.3. Verlichting fietspaden (rotonde Velp tot afslag A348)  -7.000   -7.000 
  4.4. VCP Velp / majeur project weg en spoor  -140.000   -140.000 
  5.5. Godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs     -10.000 -10.000 -20.000
  6.1. Noodopvang (nog benodigd in 2007 € 73.000, vanaf 2008 € 55.000, ervan -73.000 18.000   -55.000 
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uitgaande dat generaal pardon dan is ingevoerd) 
  2.3. Revolverend fonds voor startersleningen  -8.000 -8.000 -8.000 -24.000 
         
Totale bijstelling per jaar -27.000     19.000 -19.000 -18.000 -45.000
         
Saldo na coalitieakkoord 52.000     -236.000 -520.000 -41.000 -41.000
       
       
       

    INCIDENTEEL 2007 2008 2009 2010 Cumulatief
       
 Geschrapte beleidsinitiatieven (nummering sluit aan met Nota beleidsinitiatieven)       
  5.3. Onderzoek zwemvaardigheid van kinderen 5.000    5.000 
 9.1. Geen aanvullend onderzoek naar ontwikkeling bedrijventerreinen  30.000   30.000 
  4.3. Project vervolgstudie Loenen Eerbeek 50.000    50.000 
         
Coalitieakkoord (nummering sluit aan met het akkoord)       

  
Voorbereiding omgevingsvergunningen (externe inhuur, Deel 1 coalitieakkoord, 
speerpunt milieu en water) 

-40.000     -40.000

  Tijdelijke uitbreiding formatie wethouders (van 3,25 fte naar 4,1 fte) -66.000 -88.000 -88.000 -22.000 -264.000 
         
Saldo na coalitieakkoord -51.000     -58.000 -88.000 -22.000 -219.000
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