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 Raadsvergadering  maandag 23 september 2013 
Fractieleden:  Johannes Goossen (fractievoorzitter),  Wim van Heugten, Henk Albers 
Fractieassistent: Peter Koopmans 
 
Algemeen: 
Agendapunt 1 en tot 5:  hetCDA heeft over een van deze agendapunten geen specifieke vragen. 
 
Hamerstukken: 
Agendapunt 6 Intrekking verzoek tot onteigening Vitaal Centrum Duiven 
[aantekening] Het CDA heeft in de commissie Grondgebied d.d. 3-9-13 al aangegeven in te zullen stemmen 
met het voorstel. 
 
Discussiestukken 
Agendapunt 7 Vaststellen Verordening Winkeltijden gemeente Duiven. 
Voorzitter, het moge duidelijk zijnzoals we in eerdere vergadering over dit onderwerp al hebben 
uitgesproken:  wat ons betreft gaat het voorstel te ver. Het CDA is en blijft geen voorstander van het in zijn 
geheel openstellen van alle zon- en feestdagen en zelfs op bijzondere tijdstippen waarop specifieke 
herdenkingen plaatsvinden. Maar het CDA vraagt zich ook af of we dergelijke beslissingen, die ook fors 
doorwerken in het gehele maatschappelijk leven op zon- en feestdagen, wel moeten overlaten aan de 
middenstanders, gelet op de ervaringen in het verleden toen het jarenlang zeer moeilijk bleek te zijn voor 
de middenstanders om met gezamenlijke standpunten en visies naar buiten te treden.  Daarnaast bereiken 
ons uit kringen van de middenstanders zelf signalen erg ongelukkig te zijn met de ongebreidelde vrijheid. 
Net als in de ons omringende gemeente lijkt openstelling op één vaste zondag in de maand een goede 
regeling. Maar dat lijkt niet meer bespreekbaar, het lijkt wel of in Duiven het spreekwoord: beter ten hele 
gedwaald dan ten halve gekeerd.  
Mocht de gekte toch doorslaan dan is het hopen op de realiteitszin bij de middenstanders. Maar aangezien 
realiteitszin pas na de nodige maanden en dan via zwaar tegenvallende zondagopbrengsten de kop zal 
opsteken, dan is misschien nuttig als gemeente zelf  aangeven dat hierin met respect gehandeld moet 
worden. Door in de Verordening op te nemen hoe we daar als gemeente over denken, geven we ook een 
belangrijk signaal af naar de samenleving, ook al is hiervoor voldoende draagvlak vanuit de 
ondernemers/winkeliers. 
Omdat ons voorstel (maximaal 18 koopzondagen) onvoldoende steun heeft maar we wel moeten zien te 
voorkomen dat in ieder geval op een aantal specifieke dagen en tijdstippen winkels gesloten moeten zijn 
stemt het CDA in met het amendement van Lokaal Alternatief.  
 
Ter herinnering onderstaand de tekst uitgesproken in decie Bestuur d.d. 2-9-13: 
Voorzitter, we handhaven ons standpunt zoals inde raadsvergadering d.d. 1-7-13 naar voren is gebracht  
n.l.  geen  volledige vrijheid van handelen, liefst geen algehele winkel openingstijden. Het CDA blijft 
meedenken om enerzijds de ondernemer tegemoet te komen, maar anderzijds ook diezelfde ondernemer 
en consument te beschermen tegen een toenemende druk van de 24 uurs-economie. 
Natuurlijk behoudt iedereen de vrijheid om wel of niet op de zondag open te gaan, en wel of niet de winkel 
te bezoeken. Echter diezelfde zondagsopening heeft terdege sociale gevolgen. Daar wil het CDA voor 
waken. Het CDA wil ook waken voor straks onaantrekkelijke zondagen, waarbij een enkele winkel een 
toevallige passant probeert binnen te trekken.  Een onbeperkte openstelling op zondag is geen 
vanzelfsprekend equivalent voor een gezellig centrum. 
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 Voorzitter, ons nieuwe Centrum heeft de naam meegekregen Uitnodigend Dorpshart (hadden we dat 
allemaal goed griffier tijdens de puzzeltocht?). Dat uitnodigende vraagt meer dan slechts verruiming van 
winkeltijden. Dat uitnodigende zit meer in voldoende aantrekkingskracht bieden, en daarvoor kan selectief 
omgaan met de zondagsopening mogelijk wel een slim instrument zijn. Nogmaals willen we ook verwijzen 
naar plaatsen en steden in onze directe regio. Dat doen we toch ook bij het bepalen wat een juiste norm is 
voor onze toekomstige gemeenteomvang? Daar vinden we bv 80.000 toch ook vooral onwenselijk omdat 
daarmee onze gemeente de balans doorbreekt? Wel in Zevenaar en Doetinchem en zelfs in Arnhem is er 
geen behoefte om alle zondagen open te zijn. De supermarkten daargelaten, dat moet toch te organiseren 
zijn. Waarom niet leren van de echte winkelcentra om ons heen? 
Voorzitter, het CDA  wil voorlopig alleen instemmen met maximaal 18 koopzondagen, waarbij een 
uitzondering voor supermarkten valt te maken. Het CDA wil daarom ook Lokaal Alternatief oproepen om 
een breder draagvlak te organiseren voor het ingediende amendement. Het kan toch niet zo zijn dat we 
enerzijds tegen een uitbreiding van de zondagsopenstelling zijn, maar slechts om partijpolitieke redenen 
niet meegaan in een tegemoetkomend amendement. Daarmee kunnen dichterbij ons gewenste situatie 
komen, dat wordt iedereen beter van. Voorzitter tot zover.  
 
Agendapunt 8 Verdiepingsonderzoek scenario’s Liemerse samenwerking 
Voorzitter, in de raadscommissie Bestuur d.d. 2-9-13 heeft het CDA forse kritiek geleverd op met name het 
proces.  Duidelijk moet zijn dat de vragen die deze raad heeft gesteld in voldoende mate in het onderzoek 
moeten worden betrokken. Met het aanpaste voorstel wordt deze intentie door het college uitgesproken. 
Het CDA heeft zich altijd positief uitgesproken naar het onderzoeken van de mogelijkheden van samenwer-
ken en op basis van de resultaten een beslissing te nemen. Meten is weten, en pas daarna eventueel ver-
gaande beslissingen nemen. Telepathie en helderziendheid, daar beschikken we helaas niet over, dus we 
zullen het met onderzoek moeten doen.  
Voorzitter én raadsleden: we hebben al eerder gezegd:voor het CDA geldt nu maar één ding. Het 
onderzoek moet alle elementen bevatten om voldoende inzicht te kunnen opdoen enstraks een rationele 
keuze te kunnen maken. Tevens dat het wenselijk is dat datzelfde onderzoek ook in lijn ligt met onze 
gevoelsafweging. In het nu aangepast voorstel hebben wij de overtuiging gekregen dat  hieraan wordt 
voldaan. We willen nogmaals van de wethouder hierop een definitieve bevestiging. En als hij die geeft zal 
het CDA met het verdiepingsonderzoek instemmen. Uiteraard zullen wij te zijner tijd de resultaten 
beoordelen op basis van de afspraken die wij als raad hebben gemaakt.Voorzitter tot zover.  
 
 
Ter herinnering onderstaand de tekst uitgesproken in decie Bestuur d.d. 2-9-13: 
Voorzitter, het CDA herkent zich in het genoemde dilemma dat het uittrekken van voldoende tijd niet 
hetzelfde is als het verkrijgen van een kwalitatief goed en breed gedragen onderzoek. In het voorstel wordt 
dit dilemma slechts uitgelegd in het voordeel van het haalbare binnen een bepaalde tijd. Maar welke haast 
is nu geboden? 
Voorzitter, het CDA zou gemakkelijk kunnen redeneren dat  Voor zover kan worden beoordeeld, met onze 
uitgangpunten nu voldoende  rekening wordt gehouden  en we dus nu zouden kunnen instemmen met het 
raadsvoorstel. Toch ligt het voor het CDA niet zo eenvoudig. Het is de toon die de muziek maakt. Omwille 
van het vasthouden van het eerder genoemde tempo ligt nu geen nieuw gewijzigd Plan van Aanpak voor. 
Slechts een verslag als bijlage moet de juiste intenties van de Stuurgroep duidelijk maken. En daar wringt 
nu net de schoen. Het is juist het hervinden van vertrouwen waar aan gewerkt moet worden, dan is het 
toch geen kwestie van tijd dat hier leidend wordt gemaakt? 
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 Voorzitter, veel  door  de Duivense raad gestelde randvoorwaarden worden wat makkelijk beantwoord met 
het argument dat dat direct of indirect wel onderdeel is van het opgestelde Plan van Aanpak. A me hoela, 
als dat zo eenvoudig was, waarom heeft de Stuurgroep dat dan niet meteen in het Plan van Aanpak laten 
opnemen. Echter, eerst was er een averij nodig door het niet-instemmen van Duiven. En dan nog wordt het 
luchtig afgedaan. Er zou geen probleem zijn en we kunnen gewoon binnen de gestelde termijn een 
gedegen resultaat tegemoet zien. Ja ja. 
Voorzitter, voor het CDA geldt nu maar 1 ding. Het onderzoek moet alle elementen bevatten waardoor 
onze inwoners voldoende inzicht kunnen opdoen om straks een rationele keuze te kunnen maken. Tevens 
is het wenselijk dat datzelfde onderzoek ook adequaat omgaat met onze gevoels-afweging. 
Pas als dat daadwerkelijk toegezegd kan worden, is het zinvol om vol vertrouwen  - en dat in het belang van 
de burger  - het onderzoek te starten. O ja voorzitter, vertrouwen. Jammer dat we dat ook niet kunnen 
vastleggen, want het vertrouwen binnen de Liemers is  - op de wijze waarop het onderzoek gestalte krijgt  - 
nog ver te zoeken. 
Tot zover. 
 
 
Agendapunt 9 Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive op basis van Wet werk en bijstand 
[aantekening] Het CDA heeft in de commissie Burger & Samenleving d.d. 5-9-13 al aangegeven in te zullen 
stemmen met het voorstel. 
 
Agendapunt 10 Begrotingswijziging n.a.v. de 2e tussenrapportage 2013 
Voorzitter, het CDA heeft over dit voorstel een aantal schriftelijke vragen gesteld die afdoende zijn beant-
woord.  Omdat ook deze tussenrapportage leidt tot een afname van de algemene reserve en nu zelf fors 
door de ondergrens zakt, lijkt het wenselijk om het verloop van de algemene reserve in het vervolg ook te 
vermelden in de tussenrapportages. We zien gaar dat zo’n overzicht in de komende rapportages standaard 
wordt opgenomen.Hierdoor wordt direct zichtbaar en duidelijk wat de gevolgen van eventuele begrotings-
wijzigingen zijn.  We zijn overigens wel benieuwd welke maatregelen het college in petto heeft om de alge-
mene reserve weer op peil te krijgen zonder dat de burger daarmee extra wordt belast.  Het CDA wil hier 
een korte reactie op van de wethouder Financiën.  Het CDA stemt overigens wel in met deze begrotingswij-
ziging. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
namens de CDA-raadsfractie, 
 
Johannes Goossen, 
fractievoorzitter 
gsm 06 – 222 444 52 
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