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Raadsvergadering  d.d.  1 juli 2013    
Fractieleden:  Johannes Goossen (fractievoorzitter),  Wim van Heugten, Henk Albers 
Fractieassistent: Peter Koopmans 
 
Algemeen: 
Agendapunt 1 en tot 5:  het CDA heeft over een van deze agendapunten geen specifieke vragen. 
 
Discussiestukken  
Agendapunt 6 Vaststellen Verordening Winkeltijden gemeente Duiven ( 
Citaat uit de Gelderlander vandaag over een zondag-evenement in Arnhem: “Het schijnt overigens 
koopzondag te zijn”. Toch zijn zeker in de zijstraten behoorlijk wat winkels dicht. In de 
uitgestorven Koningstraat is de Arnhemse chocoladetrots Mousset wel open. Achter de toonbank 
overheerst spijt. “Negentien koopzondagen is pure overkill. Eén keer per maand is echt 
voldoende” einde citaat. 
Voorzitter, bij de behandeling van dit onderwerp in de Raadscommissie Bestuur op 10-6-13 heeft 
het CDA aangegeven dat de wijze waarop de koopzondagen op dit moment nog geregeld zijn goed 
is.  De discussie daarover gaan we niet herhalen, maar we blijven bij ons standpunt nl dat de mate 
waarin volgens het voorstel alle zon- en feestdagen het hele jaar door winkels naar eigen inzicht 
open of dicht willen zijn onze goedkeuring niet draagt. Wij hechten aan de zondagsrust veel 
waarde toe maar ook dat de winkels in het centrum van onze gemeente niet de dupe mogen 
worden als ze van deze gelegenheid geen gebruik gaan maken ten opzichte van de ondernemers 
op Nieuwgraaf en Graefstate die wel actief die voorkeur hebben uitgesproken.  En die kans is 
zeker aanwezig, sterker het zou wel eens van negatieve invloed kunnen zijn op ondernemers die 
zich in het centrum willen vestigen.  En dat willen wij niet op ons geweten hebben.  
Blijkbaar moet dit voorstel er met spoed door heen gejast worden terwijl op generlei wijze de 
noodzaak daarvan wordt benadrukt.  In de commissie Bestuur hebben wij een voorstel gedaan om 
eerst maximaal 50% van de geboden mogelijkheid als uitgangspunt te hanteren. Dit is op zich al 
een flinke verruiming en geeft de gelegenheid om onderzoek te doen naar de economische 
effecten alsmede de gevolgen hiervan de werknemers. Hier ligt echter voor ons nu wel een grens 
en zullen dan ook niet instemmen met het voorstel. Het amendement van Lokaal Alternatief is 
prijzenswaardig maar gaat in onze optiek niet ver genoeg. 
Tot slot voorzitter wijzen we ook graag op de ingenomen standpunten van de gemeenten 
Westervoort en Zevenaar. Met name Zevenaarse winkeliers blijken ook niet te trappelen van 
ongeduld om de zondagsopening maximaal te benutten. Voor hen is éénmaal per maand 
voldoende in combinatie met het aansluiting zoeken van culturele evenementen. Als we Duiven-
Centrum nog steeds omschrijven als een boodschappencentrum in verhouding met Zevenaar als 
Winkelcentrum, dan is onze verruiming wel wat vergezocht, NIET WAAR? Misschien moeten we 
minimaal onze openingstijden afstemmen met onze buurgemeenten. Uiteindelijk is niemand 
gebaat bij teveel spreiding, en daarmee slecht bezochte zondagen. Voorzitter, tot zover. 
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Agendapunt 7 Zienswijze op Jaarrekening 2012 en Begroting 2014-2017 SDL. 
In de Raadscommissie Bestuur d.d. 10-6-13 heeft het CDA al ingestemd met dit voorstel 
 
Agendapunt 8 Jaarverslag 2012, ontwerpjaarrekening 2012 en ontwerpbegroting 2014 van Re-
creatieschap Achterhoek-Liemers (Wim / Henk). 
In de Raadscommissie Bestuur d.d. 10-6-13 heeft het CDA een voorbehoud gemaakt vanwege het 
ontbreken van een positieve accountsverklaring. Nu de goedkeuring hiervan alsnog deel uit maakt 
van de stukken kan het CDA instemmen met het voorstel.  We vinden het wel opmerkelijk dat de-
ze verklaring eerst desgevraagd ter beschikking is gesteld terwijl algemeen bekend is dat dit een 
onderdeel van de besluitvorming moet zijn. Verder zijn we van mening dat de kosten voor de per-
soneelsvoorziening wel aan de hoge kant zijn, nu het waarschijnlijk om slechts één persoon gaat. 
We vragen ons wel wie voor dit soort besluitvormingen verantwoordelijk is. Wellicht dat de wet-
houder ons hierop nog een antwoord wil geven.  
 
Agendapunt 9  Verdiepingsonderzoek scenario's Liemerse samenwerking (Johannes). 
Voorzitter, het CDA blijft bij het standpunt zoals uitgesproken tijdens de Raadscommissie Bestuur 
d.d. 1-6-13. Los van wat er allemaal valt op en aan te merken op het Plan van Aanpak, vindt het 
CDA het in ieder geval een goed voornemen waarbij de kwaliteit en zorgvuldigheid (en daarmee 
ook de onafhankelijkheid) van het onderzoek voorop moet staan. Daarmee hoeft niet perse 1 ja-
nuari 2014 als einddatum te worden gehanteerd. Tussenrapportages zijn wel van belang . En als 
het college onvoldoende een vinger aan de pols houdt zal zij daarop moeten worden afgerekend. 
Gelet op het huidig functioneren van de Stuurgroep is een gewijzigde vorm van de aansturing op 
zijn plaats. Mochten de Colleges daarin niet bewegen, dan is het Liemers Beraad een goed alterna-
tief. De externe projectleider krijgt geen geringe klus en is zeker niet te benijden. Als we daar, zo-
als de DuivenPost over schrijft, de onafhankelijkheid van het resultaat van laten afhangen? Na-
tuurlijk niet! 
Voorzitter, een verdiepingsonderzoek naar kansen en bedreigingen van meer samenwerking tot 
een mogelijke opschaling, heeft alleen zin als we hier in geloven. Bij een gebrek aan geloven, maar 
vooral waarde hechten aan ons wantrouwen, jegens wie dan ook,  is alles wat nu doen op dit tra-
ject zinloos. Het gemakkelijkst is het te constateren dat het vertrouwen en geloof in een goed on-
derzoek niet of nauwelijks rust op voldoende draagvlak binnen onze gemeenteraad. Daarmee is 
het dus ook zeer verleidelijk om te kiezen voor de makkelijke weg: stoppen, en daarmee het on-
derzoek om zeep helpen. Voorzitter, voor het CDA is die keuze een gepasseerd station!!! 
Het mag zo zijn dat de mate van urgentie voor Duiven ontbreekt, en dat we nog allerlei andere 
voorwaarden hebben gesteld aan het scenario-onderzoek, echter als we samen een proces ingaan 
om vorm en inhoud aan onze toekomstige Liemerse samenwerking te geven dan kunnen niet een-
zijdig de spelregels worden gewijzigd. Natuurlijk is er terecht commentaar op onze portefeuille-
houder dat de Duivense belangen binnen de Stuurgroep niet voldoende, of misschien zelfs hele-
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maal niet, zijn geborgd. Los van het verweer van de portefeuillehouder in de Raadscommissie Be-
stuur dat er altijd sprake zal zijn van compromissen, is het toch wel gortig dat raadsbreed gedra-
gen moties in Duiven en Westervoort niet door de Stuurgroep zijn overgenomen. Dat is de wereld 
op z’n kop, dat is het hoogste orgaan binnen de gemeente negeren. Dat is een politieke zonde……. 
Op deze wijze voelt niet alleen de politiek maar ook de kiezer zich bedrogen! 
Voorzitter, in de wetenschap dat er het nodige op gemeenten af gaat komen dat een robuuste 
organisatie vraagt, maar ook in de wetenschap dat een raad graag daadwerkelijk wil kunnen be-
slissen over de beleidsterreinen die des gemeentes zijn, wordt van ons een nieuw denken ge-
vraagd over onze huidige gemeente Duiven. Nu hebben we al moeite met het feit dat we als Dui-
ven niet echt DIRECT invloed hebben op beslissingen over Presikhaaf Bedrijven, of als we dichter 
bij huis blijven de Regionale Samenwerking De Liemers. De gemeenteraad wordt met alle transi-
ties in het vooruitzicht meer en meer uitgehold, omdat we simpelweg te klein zijn om dit zelfstan-
dig te kunnen. 
En voorzitter, dan hebben we nog dat nieuwe beleidskader Herindeling met meer bevoegdheden 
voor de Provincie, waarbij een tegenstribbelende gemeente niet langer een reden is om herinde-
lingsprocessen met meerder gemeenten voortijdig te beëindigen. De Commissaris van de Koning 
gaf op 3 juni jl een doorkijkje naar onze toekomst. Willen we de regie behouden, en willen we on-
ze eigen koers bepalen in ons eigen tempo, dan moeten we in elk geval onze emoties wat laten 
ondersteunen met rationele gronden. Of willen we juist graag bewust onduidelijkheid laten be-
staan over de meest geschikte bestuurlijke vorm van de gemeenten binnen de Liemers? 
 
Voorzitter, alles overziend hecht het CDA eraan om het verdiepingsonderzoek naar behoren uit te 
voeren, aangevuld met de randvoorwaarden zoals raadsbreed aangenomen in Westervoort en 
Duiven op 15 april jl. In alle gevallen moet wel bekend zijn wat dan de gevolgen zijn voor de sa-
menwerking op deelaspecten die er nu al zijn, zoals de SDL.  Het meeste belang zal vast iedereen 
hechten aan de incidentele en structurele gevolgen in combinatie met de gevolgen voor de bur-
ger. Voor het CDA is het van belang dat hieronder ook wordt verstaan, of misschien wel vooral 
wordt verstaan, dat inzichtelijk wordt wat de burger in elk van de scenario´s op alle deelterreinen 
merkt van het gekozen scenario, in relatie met het dienstenaanbod.  Verder kan het CDA instem-
men met het verzoek van de Stuurgroep Samenwerking De Liemers de provincie de herindelings-
can uit te laten voeren. Vooralsnog kan het CDA instemmen met het onderzoek.  De objectiviteit 
moet dan wel worden gewaarborgd. Voorzitter, tot zover in de 1e termijn. 
 
Agendapunt 10 Vitaal Centrum Duiven – 2e fase (Johannes). 
In de Raadscommissie Grondgebied d.d. 1-6-13  heeft het CDA zich positief uitgesproken over de 
2e fase van Vitaal Centrum Duiven. Alhoewel we in een moeilijke economische tijd zitten waar dit 
soort projecten vanwege diverse onzekere factoren eerder worden uitgesteld dan dat hier voort-
varend mee verder wordt gewerkt, ziet ook het CDA  dat uitstel alleen maar kan leiden tot afstel. 
Daarmee roepen we tegelijkertijd niet alleen een enorm financieel risico op ons af maar nog meer 
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dat het noodzakelijke vernieuwde winkelcentrum niet van de grond komt.  Het CDA wil nog steeds 
een vernieuwd winkelcentrum waarin in ieder geval voorzieningen komen waar onze inwoners 
behoefte aan hebben.   Zowel het inmiddels gerealiseerde fase 1 en nu ook de planvorming in fase 
2 voorziet volledig in die behoefte. Fase 2 is een belangrijke fase die op basis van de informatie 
realistisch overkomt.  Het voorstel draagt dan ook zonder meer onze goedkeuring! We willen gelet 
op de strakke planning van deze fase maandelijks in een raadscommissie geïnformeerd worden 
over het verloop van de beslispunten.  
 
Agendapunt 11 Jaarverslag Presikhaaf over 2012/gevoelen uitspreken over het jaarverslag. 
In de Raadscommissie Burger & Samenleving  d.d. 13-6-13 heeft het CDA al ingestemd met dit 
voorstel. 
 
Agendapunt 12 Transitie Presikhaaf Bedrijven. 
In de Raadscommissie Burger & Samenleving d.d. 10-6-13 heeft het CDA al ingestemd met dit 
voorstel. 
 
Agendapunt 13 Begrotingswijziging naar aanleiding van de 1e tussenrapportage 2013 (Henk). 
Het voorstel noopt ons er toe een tekort van € 783.000 ten laste van de Algemene Reserve te 
brengen. Vraag: Is het juist dat hiermee deze reserve  nu daalt tot € 4,6 miljoen? De ondergrens is 
bepaald op € 6,4 miljoen.   Hoe denkt het college het verschil  te kunnen reparen met ander woor-
den wat zijn de gevolgen hiervan? 
Verder lezen we in de rapportage zelf dat een aantal correcties verband houden met doublures, 
verkeerde aannames en …maar ook dat met de nodige voorzichtigheid rekening is gehouden (blz 
10 IBA € 26.000; project De Liemers € 13.000; inbraakalarm € 4.000 hoger dan begroot, leerlingen-
vervoer € 75.000 hoger dan begroot oftewel 20%, Spelleward € 25.000 voor energie en water of-
tewel 125%, onderhoud door derdern € 23.000 hoger dan geraamd = 25%  ) . Vraag: zijn hiermee 
alle correcties in beeld en uitgevoerd of kunnen we in de volgende rapportage nog meer verwach-
ten? Tot slot een inhoudelijke vraag: Wat is de reden dat de bijraming in de kosten van het leerlin-
genvervoer als Incidenteel wordt aangemerkt en niet als Structureel?  Het gaat immers over prijs-
stijgingen en de gevolgen vaneen nieuwe overeenkomst.  
 
 Agendapunt 14 Ingediende Moties 

• Heilweg 60km 
• Provinciale Subsidie Sociaal Profiel 
• Economische Impuls 

   
 
 
Met vriendelijke groet 
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namens de CDA-raadsfractie, 
 
Johannes Goossen, 
fractievoorzitter 
gsm 06 – 222 444 52 
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