
Schriftelijke vragen SP fractie bij het coalitieakkoord ‘Rheden geeft energie’

Tijdens de raadsvergadering van 16 mei jl. heeft de SP fractie op hoofdlijnen gereageerd op het 
coalitieakkoord. De fractie heeft echter ook nog de nodige vragen ter verduidelijking of op 
detailniveau, die we hierbij schriftelijk stellen.

Algemeen:
Er wordt her en der gesproken over ‘…onderzoeken, inzetten op…, zorgen voor…’. Op welke manier 
wordt het voor de raad duidelijk op welk moment we een verdere uitwerking van plannen/beleid 
kunnen verwachten over de diverse onderwerpen?

Hfd. 1.
Werk en re-integratie

Ad 1. ‘Analyse van het bijstandsniveau op individueel niveau.’
Op welke manier wordt deze analyse gemaakt en hoe verhoudt zich dit tot de instrumenten van 
SZeebra en de ABC-meting?

Ad 1. ‘Maatwerk betekent ook dat iedere werkzoekende een vast aanspreekpunt heeft binnen de 
gemeente.’
Welke stappen worden er gezet om dit mogelijk te maken? Op welke manier wordt bijvoorbeeld het 
personeelsverloop en ziekteverzuim teruggedrongen?

Ad 2. ‘Succesvolle plaatsingen evalueren en vieren we.’ Op welke manier gebeurt dit, is hierbij 
bijvoorbeeld sprake van een uitstroompremie?

Ad 3. Wat wordt precies bedoeld met de genoemde termijn van 3 tot 6 maanden?

Ad 5. ‘Naast de mogelijkheden voor activering naar betaald werk, onderzoeken we welke 
mogelijkheden er zijn… of ander vormen van niet-betaald werk.’
-Wordt hierbij gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor het opleggen van een tegenprestatie?
-Is de interpretatie correct dat de genoemde vormen van activering niet beschouwd worden als werk 
en derhalve niet beloond worden met een salaris?

- Is het overigens niet zo dat het een taak/verplichting van de gemeente is om beschut werk aan te 
bieden? Wat bedoelt u als u dit gaat onderzoeken?

Ad 6. ‘We continueren de eind 2017 opgezette pilot ‘Ontwerp je eigen traject’ waarbij 
uitkeringsgerechtigden eenmalig een budget ontvangen van 5000 euro. …’
Graag ontvangen wij meer informatie over deze pilot (aantallen, voorwaarden enz.)

Recreatie en toerisme (i.c.m. hfd. 4, natuur en landschap)

Uit de opgave en doelen blijkt voor ons onvoldoende wat de visie van het college is op het gebied van
recreatie en toerisme. Wat weegt zwaarder wanneer u zegt dat ‘het ecologisch verantwoord gebruik 
van de prachtige natuurgebieden hand-in-hand gaat met recreatie en toerisme’? Enerzijds wilt u dat 
meer mensen kennismaken met onze prachtige natuur, anderzijds wilt u natuurwaarden versterken 
en beschermen. Wat is hierbij uw afwegingskader?

Ad 6. ‘We onderzoeken een verbeterde verbinding tussen Rheden en Lathum.’
In de Gelderlander lazen we dat hierbij door u wordt gedacht aan een fietsbrug. Is er reeds contact 
geweest met de pontbaas over mogelijke uitbreiding van de vaartijden van het veer. Gaat u deze 
mogelijkheid wel of niet nader onderzoeken?



Hfd. 3
Wonen
Hoe ziet het college bij dit onderwerp de rol van de HVR als partner?

Ad 1. Op basis waarvan wordt er voor gekozen om (middel)dure huur- en koopwoningen te bouwen? 
Waar is deze behoefte van het college op gebaseerd?  

Ad 4. Herstructureringsslag Velp/Rheden/Dieren, ‘Duurdere grotere woningen tussen goedkope, 
kleinere woningen is een mogelijkheid om … te doorbreken’ 
-Op welke manier draagt u er zorg voor dat, mede in combinatie met de onder 1 benoemde 
doelstelling, de kernvoorraad betaalbare huurwoningen, zoals vastgelegd in de prestatieafspraken, in 
de gemeente op peil blijft?

-In de Woonvisie (p. 31) staat vermeld dat ‘wij het aantal sociale huurwoningen van de 
woningcorporaties in de gemeente Rheden tenminste gelijk willen houden, op een aantal van 6077.’
Kunt u een specificatie geven van het huidige aantal sociale huurwoningen en de betreffende 
woningbouwcorporaties? Zijn er ook sociale huurwoningen die niet in het bezit zijn van een 
woningcorporatie?

Armoede
Ad p. 18 ‘Geen budgettaire uitbreiding van het bestaande minimabeleid, met uitzondering van 
autonome ontwikkeling.’: Wat wordt bedoeld met ‘autonome ontwikkeling’?

Ad p. 19 ‘Wij doen onderzoek naar het openstellen van de huidige regelingen voor de doelgroep jong-
volwassenen van 18 t/m 23 jaar.’
Welke regelingen zijn nu wel opengesteld voor deze doelgroep en welke niet?

Ad p. 19 ‘Iedereen die werkt, verdient hiermee een salaris.’
-Wat is uw definitie van werk?
-Wat is uw definitie van salaris? 
- Is ‘salaris’ voor u meer dan het minimumloon, of kan het ook daaronder liggen?

Ad p. 20 ‘Wij faciliteren dat participatiebevorderende activiteiten door de inwoners opgepakt kunnen
worden’. Wat staat hier/bedoelt u nu eigenlijk?

Hfd. 4
Mobiliteit en infra
Welke inzet/inspanningen kunnen we verwachten van dit college als het gaat om de plannen voor de 
IJssellijn en vliegveld Lelystad?

Ad p. 25: Afschaffen betaald parkeren in Velp.
Uit de evaluatie kon niet geconcludeerd worden dat de gestelde doelen van het gedeeltelijk 
afschaffen van betaald parkeren gehaald zijn. Het kostte zelfs meer dan de 100.000 euro die hiervoor 
stond. Na 2 onderzoeken is als enige aantoonbare nut vastgesteld ‘de tevredenheid van bezoekers en 
ondernemers’ (antwoord op schriftelijke vragen SP d.d. 21-11-2017. )

-Gaat u de budgetsoverschrijding van de vorige parkeermaatregelen terugverdienen met de nieuwe 
maatregelen?

-Hoeveel geld wilt u voor deze maatregel aan onderzoeken (vooraf en evaluatie) uitgeven?

-Gaat u wederom een bureau van buiten de gemeente hiervoor inschakelen?



-Gaat u dit keer alternatieven voor de auto wel in het onderzoek meenemen, zoals fiets en openbaar 
vervoer?

-Wat gaat het college doen aan het gegeven dat de helft van de fietsers het centrum van Velp 
verkeersonveilig vindt (uit evaluatie parkeermaatregelen Velp)?

-Welke inzet gaat het college plegen om het fietsparkeren in centrum Velp te verbeteren en welke 
prioriteit wordt hieraan toegekend (in relatie tot de parkeermaatregel)?

Hfd.5

Ad. P28, bij ‘wat gaan wij doen’
- Wij scherpen het huidige veiligheidsbeleid aan – wat betekent dit? Hoe? Waarom?
- Wij financieren een extra ANPR camera in de vorm van een pilot. Waar? Waarom?

Bijlage financiën
Ad hfd. 2: 0,4 fte uitbreiding dagelijks bestuur: Graag een toelichting. 

Ad hfd. 4: Graag een uitleg bij de kosten voor enerzijds het terugdraaien van de Theothorne-regeling 
à 24.000 euro en anderzijds het voortzetten van de Theothorne-regeling à 25.000 euro.


