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Aanroepen

Professioneel, ervaren en praktisch
“En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal
aanroepen, zalig zal worden.”
Hand 2:21
Ds. J. Veenendaal
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WERKZAAMHEDEN
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Installatiebedrijven | Fruittelers
Boomkwekers | Architecten
Projectontwikkelaars | Agrariërs

Beregeningsinstallaties aanleggen
Onderhoud en service
Infiltratie Drainage
Preventief onderhoud

BEREGENINGSPLAN

PULSEN & BRONBORINGEN

Op basis van uw wensen volgt
een Cad (Computer-Aided Design)
tekening

Bronboringen | Spuitboringen
“Binnen enkele uren een puls,
de bron wordt gebruiksklaar
met pomp opgeleverd.”

Nijverheidsweg 7 | 4041 CK Kesteren | 06 - 44 16 18 97
info@whwatertechniek.nl | www.whwatertechniek.nl

De ware aanroepers van de Naam
des Heeren
De woorden van de tekst komen voor
in de pinksterpreek van Petrus. Dat is
veelzeggend. Immers het pinksterfeest
wordt wel een belovend feest genoemd.
De uitstorting van de Heilige Geest
wordt zichtbaar in Zijn werk, in Zijn bediening. En het zal zijn, dat een iegelijk,
die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.
Wie zijn de ware aanroepers van de
Naam des Heeren? Wie zijn zij, die zalig
worden? Dat zijn zij, die de Heere Jezus
Christus voor de Zaligmaker met waar
geloof erkennen, de zaligheid in Hem
alleen zoeken. Hem om dezelve, alsook
in alle noden, aanroepen, en Hem recht
dienen. (Kantt. S.V.).
Duidelijker kan het niet worden gezegd,
door onze vaderen en wij zijn het hartelijk met hen eens. Immers de zaligheid is
in geen Ander.
Die de Heere Jezus Christus voor de Zaligmaker met waar geloof erkennen, en
de zaligheid in Hem alleen zoeken, Hem

om dezelve aanroepen. Het zijn degenen, die door de Geest van Pinksteren
zijn en worden overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ze zijn ontdekt
aan de nood en dood van hun leven
buiten God. Zo leren zij zichzelf kennen
als verloren zondaar, die voor God niet
kan bestaan. Het wordt een dag van
benauwdheid in hun leven, een dag van
gemis. Ik gedenk heden mijn zonden en
overtredingen. Deze maken een scheiding tussen God en hun ziel. Hoe word
ik met God verzoend? Hun hart leert
uitgaan tot God in Christus om genade,
om barmhartigheid te verkrijgen ter
bekwamer tijd. Ziende op zichzelf is het
voor eeuwig verloren. Door eigen schuld
Gods gramschap eeuwig waardig. Nochtans vlucht de overtuigde en ontdekte
zondaar tot God. Zo alleen worden de
ware aanroepers van de Naam des Heeren geboren. Het wordt een aanroepen
in Geest en waarheid uit hun diepe
staat van ellende.
Wie zijn de ware aanroepers van de
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Naam des Heeren? Degenen, die de
Heere vanuit hun zielenood aanroepen
in geloof en hoop. Want wie tot God
komt moet geloven, dat Hij is en een
Beloner dergenen, die Hem zoeken.
Zij hopen op Gods goedertierenheid en
geloven dat de Heere om Christus wil
alleen genade bewijst aan de grootste
der zondaren.
Het is de Heilige Geest, Die het geloof
en de hoop op de HEERE schenkt. Daar
is niets van henzelf bij. Zo komen zij in
geloof en hoop wenend en smekend
aan Gods voeten; Zie op mij in gunst van
Boven, wees mij toch genadig Heere.
Wie zijn de ware aanroepers van de
Naam des Heeren? Degenen, die de
Heere zoeken te kennen in Christus.
Hun leven in Christus zoeken om Hem
heilig verlegen worden omdat zij beleven: Buiten Jezus is geen leven, maar
een eeuwig zielsverderf.
Het is een aanroepen in ootmoed en
onwaardigheid. Zij belijden, wij hebben
de dood verdiend en zijn Uw gramschap
dubbel waardig, doch gedenk mijner.
Het is een aanroeping in lijdzaamheid
en volharding; Ik laat u niet gaan, tenzij
Gij mij zegent. Het is een heilig geweld
doen op het koninkrijk Gods om wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid en
volkomen verlossing te ontvangen in
Christus.
Zij zullen zalig worden.
Zulke aanroepers liggen onder een rijke
belofte. En deze vervult de HEERE op
Zijn tijd en wijze. Zalig worden, dat is
vergeving der zonden en het kindschap
Gods te ontvangen. Aangenomen in
Christus tot kind van God. Ik zal u tot
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een God zijn, en gij zult Mij tot zonen en
dochteren wezen. Zalig worden dat is
delen in het volle heil des Heeren voor
tijd en eeuwigheid, voor ziel en lichaam.
Zalig worden dat is bij het sterven
ingaan in de eeuwige heerlijkheid, waar
God zal zijn alles en in allen.
En het zal zijn, dat een iegelijk, die den
Naam des Heeren zal aanroepen, zalig
zal worden. Calvijn wijst erop dat in
deze woorden wordt beluisterd, de
ernstige en welmenende nodiging tot de
zaligheid, die uitgaat tot allen die onder
het evangelie mogen verkeren: “God
laat zonder onderscheid des persoons
allen tot Zich toe en op deze wijze
nodigt Hij ze tot de zaligheid, Dewijl
dan niemand uitgesloten wordt van de
aanroeping Gods, zo staat de deur der
zaligheid voor allen open en niets is er
dat ons verhindert in te gaan dan ons
eigen ongeloof.”
Wij gaan om eigen schuld verloren, als
wij op zo’n grote zaligheid geen acht
geven. Laat uw en mijn bede mogen
zijn of worden; Heere maak mij en mijn
kinderen door Uw Woord en Geest tot
de ware aanroepers van Uw Naam. Het
is de Geest van Pinksteren, die in de dag
der zaligheid aanroepers van de Naam
des Heeren geboren doet worden.
Smeek om die Geest, Die Heere is en
levend maakt, en Christus verheerlijkt
tot zaligheid, tot volkomen zaligheid in
het hart.
En het zal zijn, dat een iegelijk, wie dan
ook, wanneer ook en waar dan ook, die
de Naam des Heeren zal aanroepen,
zalig zal worden.
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Opening
Voorzitter Kottelenberg opent de
online vergadering met een moment
van stilte voor gebed of bezinning.
De heer H.G.T. van Bragt (SGP) wordt
geïnstalleerd als burgerraadslid. Burgerraadslid G.H. Meijer (Voor NederBetuwe) wordt benoemd tot lid van
de commissie voorbereiding inzet
precariogelden.

Vragenhalfuurtje
In het vragenhalfuurtje komt een
vraag van PvdA-fractievoorzitter Jan
Woldberg naar voren. “Op 21 maart
herdachten de Molukkers hun komst
naar Nederland. Burgemeesters
van elf gemeenten met een Molukse
gemeenschap deden een oproep
aan de Nederlandse regering om het
leed te erkennen dat hen is aangedaan na hun aankomst in ons land.
De Molukse bevolking voelde zich in
de steek gelaten door de overheid.
Tiel geeft de graven van Molukse
KNIL-militairen en hun vrouwen een
beschermde historische status. En
er is een rondreizende expositie van
het Moluks Historisch Museum. Hoe
kijkt Neder-Betuwe hier tegenaan,
voorzitter?”
Burgemeester Kottelenberg: “Het ini-

tiatief van die ingezonden brief in de
Volkskrant was mij niet bekend. Dat
leek een spontane actie op 19 maart.
Ik vernam het uit de media. Inmiddels hebben negentien gemeenten
die oproep ondertekend, maar niet
alle met een Molukse gemeenschap.
Het lijkt me geen enkel probleem
voor Neder-Betuwe om hierbij aan te
sluiten. Als gemeente erkennen we
het leed. Die ingezonden brief is een
gebaar, maar geen spijtbetuiging.
In 2013 is er een Moluks monument in Opheusden onthuld. Vorige
week heb ik een gesprek gehad met
vertegenwoordigers van de Molukse
gemeenschap in Neder-Betuwe.
Er is onder andere gesproken over
het overnemen van de grafrechten
van Molukse graven op de begraafplaatsen in Ochten, Opheusden en
Kesteren. Het gaat om minder dan
honderd KNIL-graven van de eerste
generatie Molukkers in Nederland.
De gemeente zou een bijdrage kunnen doen voor vijftig jaar grafonderhoud. We kijken of dat juridisch
mogelijk is voor de nabestaanden.
In de tweede en derde week van mei
2022 zal de Molukse expositie NederBetuwe aandoen. Die is te zien in
zeven zeecontainers, waarvan een
is gewijd aan de Molukkers in onze
gemeente. Als locatie denken we aan
het plein voor het gemeentehuis.”
5
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Het Debat
Met plezier op pad
Van aantrekkelijke occasions en nieuwe auto's tot flexibele
leasecontracten. Van onderhoud, apk, complexe reparaties en
specialistisch schadeherstel tot een grondige wasbeurt. Voor alles
wat bij zorgeloos en plezierig autorijden hoort kunt u terecht bij
Van Leeuwen Auto's. Niet voor niets komen particuliere en
zakelijke klanten uit de wijde regio naar het familiebedrijf uit
Kesteren. Als het aan ons ligt, bent u dagelijks met plezier op pad.
De verwachtingen positief overtreffen, dat doen we graag!
Welkom bij ons betrokken en gedreven team van 25 specialisten,
voor u en uw auto!

www.vanleeuwenautos.nl

Regeling Avri voor inzameling incontinentiemateriaal
Toelichting
Luiermateriaal uit Neder-Betuwe
wordt met ingang van 1 januari 2022
weer gerecycled door afvalverwerker
Avri. Vanwege circulariteit en milieuvriendelijkheid stelt het college voor
om te starten met inzameling van
babyluiers en soortgelijk incontinentiemateriaal tegen betaling van het
gehalveerde tarief voor restafval.
Neder-Betuwe doet dit met semiondergrondse afvalcontainers voor
het wegbrengen, toegankelijk met de
Avri-pas. Dat kost elk huishouden 6
euro op jaarbasis, met een variabel
tarief van 0,50 eurocent per inworp.
Kosten worden via het pluspakket
verrekend, waardoor het tarief van
de afvalstoffenheffing iets stijgt.
Ouderen en zieken kunnen kiezen
voor een ophaalregeling aan huis met
mini-containers (met een jaarlijkse
eigen bijdrage in de kosten). De haalvoorziening vraagt om een vast tarief
van 3,50 euro per huishouden en een
eigen bijdrage van 120 euro per jaar.
Behandeling in de raad
VVD-raadslid Niels van Andel: “De
VVD is blij met dit initiatief. De
afvalkosten per huishouden zijn
niet gering. Op termijn zijn onze
inwoners met deze nieuwe inzamelingsregeling voordeliger uit. Daarnaast is het goed voor het milieu
en de duurzaamheid. Alleen willen
wij de pilot met een ophaalservice
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voor luiers en incontinentiemateriaal stopzetten per 1 januari 2022.
Zeventig huishoudens nemen daaraan deel. De proef kost op jaarbasis
35.000 euro (3,50 euro per gezin)
en drukt op alle gezinnen in onze
gemeente. Een behoorlijk bedrag,
terwijl slechts een beperkte groep
van de ophaaldienst gebruik maakt.
Tegelijk gaan we uit van een grote
solidariteit, waarbij inwoners elkaar
helpen. Dan mogen we ook rekenen
op onderlinge hulp bij het wegbrengen van afval. Dat besluit ons – CDA,
SGP en VVD – een amendement in
te dienen om de pilot per 1 januari
2022 te beëindigen.”
CDA-raadslid Martin Hommersom:
“Fijn dat de inzameling van incontinentiemateriaal tegen een gereduceerd restafvaltarief kan plaatsvinden. In december van dit jaar wordt
dat vastgesteld. Wegbrengen is efficiënter en goedkoper dan ophalen.”
Aanvankelijk was de SGP niet enthousiast over het nieuwe afvalinzamelingssysteem. “In 2019 spraken
we hier voor het eest over”, zegt
raadslid Willem Vermeer. “Toen was
er nog geen sprake van een goede
afvalscheiding. Incontinentiemateriaal werd verbrand met het restafval.
De gescheiden verwerking nu is heel
positief. De belasting op restafval
stijgt. Houd daarom de vaste kosten
zo laag mogelijk, en de variabele
kosten zo dicht mogelijk bij het restafvaltarief – 0,50 cent per inworp in
de container. En laten we aandacht
hebben voor de zwakkeren in de
samenleving. Dus ouderen en zieken die slecht ter been zijn en voor
7
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Vredo ontwikkelt, produceert en verkoopt:
Tracs

Tuin/sport/golf
doorzaaimachines

Zodenbemesters

Snijfilters

Agrarische
doorzaaimachines

Vredo Dodewaard B.V.
Tel: 0488-411254
E: info@vredo.nl
W: www.vredo.com

Vredo Dodewaard B.V. is een gezond zelfstandig familiebedrijf
dat zich toegespitst heeft op de ontwikkeling, productie & verkoop
van machines t.b.v. de agrarische en groene sectoren.

The fieldcare company

wie de gang naar de afvalcontainers
lastig is. Dus solidair zijn met elkaar.”
Drost (Voor Neder-Betuwe): “Ik heb
moeite met het stopzetten van de
ophaalpilot. Ik hoop op medewerking
van buurtbewoners voor dat oude
buurvrouwtje die moeilijk uit de voeten kan. Zo niet, dan ben ik bang dat
er toch luiers en incontinentiemateriaal bij het restafval belanden.”
Rudine Berends van Gemeentebelangen deelt zijn zorg. “Er moet straks
wel een regeling komen voor mensen
zonder sociaal vangnet. Opdat zij niet
buiten de boot vallen. Hoe gaan we
om met die solidariteit?”
De PvdA wil weten of er in de zomermaanden sprake kan zijn van
stankoverlast. Kees van Hattum van
de ChristenUnie steunt het amendement. “De SGP stelt ‘de vervuiler
betaalt’. Maar mensen vervuilen vanwege medische redenen. Dus ik zou
dat graag anders willen omschrijven.”
Hoe te controleren op scheiding van
incontinentiemateriaal en restafval,
vraagt Gemeentebelangen zich af.
“Helemaal voorkomen lukt niet”,
reageert wethouder Stefan van
Someren. “Deze maatregel werkt op
basis van vertrouwen, maar het blijft
een dilemma. De incontinentieafvalcontainers plaatsen we sowieso niet
naast de restafvalcontainers. Semiondergrondse containers met een
paslezer voorkomen afvaltoerisme.
De pas vormt een controlemiddel.
Het incontinentiemateriaal moet in
een doorzichtige zak worden aangeboden voor de controle. Alleen
achteraf kan er worden gemonitord.
Uit een proef in gemeente West Maas
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en Waal blijkt dat er zeer weinig luiers
bij het restafval belanden.”

Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland
Toelichting
Gedurende het jaar 2020 hebben de
acht deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Werkzaak
Rivierenland gewerkt aan de totstandkoming van nieuwe afspraken
over onder andere kostentoedeling
en governance. De conclusies en aanbevelingen resulteren onder meer in
een aangepaste tekst voor Werkzaak.
Voor vaststelling van deze wijziging
wordt toestemming gevraagd aan de
raad. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van het
bestuurlijk traject die specifiek op de
gemeente Neder-Betuwe van toepassing zijn.
Behandeling in de raad
Geen debat.

Het Besluit
Hamerstukken
• Benoeming H.G.T. van Bragt (SGP)
tot burgerraadslid
• Benoeming G.H. Meijer (Voor
Neder-Betuwe) tot lid commissie
voorbereiding inzet precariogelden
• Wijziging convenant gemeente en
Jongerenraad Neder-Betuwe 2021
• Tweede wijziging verordening op
9
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de heffing en invordering van de
leges 2021
• Bestemmingsplan Rijnbandijk omgeving Kesteren
• Advies aan Commissariaat van de
Media over aanvragen om aangewezen te worden als lokale mediainstelling voor Neder-Betuwe
• Toepassen coördinatieregeling
Windpark Neder-Betuwe

Bespreekstukken
• Regeling Avri voor inzameling incontinentiemateriaal. Bij de stemming stemmen dertien raadsleden
vóór en zes tegen het amendement
van SGP, CDA en VVD, waarmee het

wordt aangenomen en de pilot per
1 januari 2022 wordt stopgezet.
Het raadsvoorstel voor de inzameling wordt met zeventien stemmen
vóór aangenomen. Alleen Gemeentebelangen stemt met twee
stemmen tegen.
• Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland. De
raad kiest niet voor een hoofdelijke stemming. Het raadsvoorstel
wordt unaniem aangenomen.

Sluiting
De vergadering wordt gesloten na
een moment van stilte voor gebed of
bezinning.
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info@johanwillemsen.nl - www.johanwillemsen.nl

PROMOTIEPACK

Uw partner voor
verpakkingsmaterialen
www.promotiepack.nl
13

RAADSVERSLAG II

SGP NIEUWS MEI 2021

RAADSVERSLAG

Dhr. J. van Leeuwen
Dhr. J. van Leeuwen

di-do 9.00-17.30 uur

Dhr. J. van Tel.:
Leeuwen
Tolsestraat 5
(0488)-441818
za 9.00-17.00 uur
Dhr.
J.
van
Leeuwen
Dhr. J. vanFax:
Leeuwen
4043
KB Opheusden
Tolsestraat
5
Tel.: (0488)-442973
(0488)-441818
Tolsestraat
5 Opheusden
(0488)-441818
Tolsestraat
5 KB
Tel.:Tel.:
(0488)-441818
E-mail:
vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
4043
Fax: (0488)-442973
KB
(0488)-442973
Tolsestraat
5
Tel.:
(0488)-441818
4043
KB4043
Opheusden
Fax:
(0488)-442973
Tolsestraat
5 Opheusden
Tel.:Fax:
(0488)-441818
E-mail:
vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
T. (0488) 44 12
98
E-mail:
vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
4043
KB
Opheusden
Fax:
(0488)-442973
E-mail:
vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
4043 KB Opheusden
Fax: (0488)-442973
www.vandamwonen.nl
vr 9.00-21.00 uur

Tielsestraat 103
4041 CS Kesteren

vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
E-mail: E-mail: vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl

onderdeel van: agriteam

• Aan- en
verkoopbemiddeling
• Groot aanbod
landelijke objecten

22 APRIL 2021

Dhr. J. van Leeuwen

Openingstijden:

Meer informatie:
Marinus Roseboom, Opheusden
www.landelijk-wonen.nl
T: 0318 - 619 209
E: ede@agriteam.nl
Volgt u ons al op instagram?
landelijk.wonen.midned

Opening
Voorzitter Kottelenberg opent de
online vergadering met een moment
van stilte voor gebed of bezinning.
Hij zegt dat deze raadsvergadering
in twee opzichten bijzonder is: de
laatste via een beeldscherm omdat
de avondklok een week later wordt
afgeschaft en omdat er slechts één
debatonderwerp op de agenda staat.
De vergadering neemt daarom maar
een half uur in beslag.

Vragenhalfuurtje
Geen onderwerpen

Het Debat
Rekenkameronderzoek ‘Structureel in control?’

Boeken, Bijbels
Kantoorartikelen
CD’s
Kado-artikelen,
Speelgoed

AANNEMERSBEDRIJF

W.P. van den Dikkenberg
NIEUWBOUW

Dodewaard

VERBOUW

06 - 5050 5393

ONDERHOUD

Toelichting
De rekenkamercommissie van de
gemeente Neder-Betuwe heeft een
onderzoek ingesteld naar de sturing
op gemeentelijke uitgaven in NederBetuwe. In de nota van bevindingen
zijn de conclusies van het onderzoek
opgenomen. Op basis van deze
conclusies zijn aanbevelingen geformuleerd.

De hoofdvraag was: Op welke momenten wordt de gemeenteraad
geïnformeerd om inzichtelijk te
hebben of zij, met het oog op hun
kaderstellende en controlerende rol,
bij vaststelling van structureel beleid
beslist over incidentele of structurele middelen en in hoeverre is deze
informatievoorziening adequaat en
rechtmatig?
Het rekenkameronderzoek leidt tot
een positief beeld over de sturing
op gemeentelijke financiën in NederBetuwe. Enkele aanpassingen kunnen
zorgen voor een verdere verbetering.
Er zijn nog enkele verbeteringen
mogelijk in de weergave van incidentele baten en lasten. Daarnaast zijn
er aandachtspunten om de informatievoorziening te verbeteren, zoals
de tijdigheid van planning & control
documenten (P&C) en van mee- en
tegenvallers.
De gemeente heeft aandacht voor
incidentele en structurele baten en
lasten, maar er bestaat geen definitie hiervan. De raad wordt hierover
wel in toenemende mate adequaat
geïnformeerd.
Haalbaarheid van de investeringsbegroting is een aandachtspunt. In
de afgelopen jaren is jaarlijks sprake
van een verschil tussen begroting
en rekening waardoor overheveling

www.wpvandendikkenberg.nl

15

SGP NIEUWS MEI 2021

plaatsvindt. De commissie stelt dat
de gemeente een functionerend toezicht- en controlestelstel heeft.

Green3
- tuinen -

Vraag een 3D ontwerp aan.

06 34 209 243
info@greenthree.nl
Opheusden

Dan heeft u pas echt een goed beeld van hoe uw tuin er uit
komt te zien. Met onze ervaring in ontwerp en aanleg van
tuinen voorzien wij u van de beste adviezen voor een tuin
die bij u past. Bel Martin en geniet bij voorbaat van uw tuin.

greenthree.nl

Dalwagen 65 6669 ML Dodewaard www.boomkwekerijjwcrum.nl
t 0488 41 16 95
f 0488 41 29 51
e info@boomkwekerijjwcrum.nl

Laanbomenteelt

Containerteelt

Gotenteelt

Aanbevelingen vanuit het rapport aan
het college:
- ontwikkel definities voor baten en
lasten,
- voer mogelijke verbeteringen van
de commissie BBV door,
- zorg voor borging van het verbetertraject,
- voeg meer beleidsinhoudelijke
verantwoording toe aan de P&Cdocumenten richting de raad,
- maak aparte raadsvoorstellen voor
de aanvraag van investeringskredieten,
- verbeter de monitoring op mee- en
tegenvallers,
- geef bij investeringsprojecten het
besluitvormingstraject aan en
- maak duidelijke afspraken over de
tijdigheid van P&C-documenten.
Het college waardeert het dat de
bevindingen uit het rapport grotendeels aansluiten bij twee lopende
ontwikkelingen: versterking van de
informatievoorziening aan de raad
en de heroverwegingsoperatie voor
een duurzaam financieel gezonde
gemeente. Het college kan goed uit
de voeten met de aanbevelingen
uit het rapport, wanneer de raad
besluit deze over te nemen. “Het
is goed om te lezen dat de raad
kritisch is op de informatie over (financiële) afwijkingen. Het is helder
dat de raad vraagt om beknopte,
maar informatieve informatie die
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actueel is, maar voldoende ruimte
biedt voor bijsturing.”
Behandeling in de raad
PvdA-raadslid Bert Jansen: “Wij zijn
het eens met de aanbevelingen.”
Evenals Gemeentebelangen, bij
monde van fractievoorzitter Rudine
Berends: “De financiële situatie bij
de gemeente blijkt redelijk in control
te zijn. Dat is mooi. Ook is het fijn
dat het college de aanbevelingen uit
het onderzoek overneemt. Wij hopen dat ze die aanbevelingen goed
borgt. CDA-raadslid Martin Hommersom: “De coronacrisis maakt
het lastig om een helder financieel
perspectief te schetsen. Wij hebben
begrip voor die tijdelijke en onvoorspelbare situatie. Weet dat de Bijbel
de beste structuur biedt.”
Wethouder Marien Klein in een
reactie: “Hoe gaan we de aanbevelingen borgen? Het college kijkt hoe
ze die structureel vorm kan geven.
Het staat op de agenda.”
VVD-fractievoorzitter Peter van
Essen stoorde zich aan de kritiek
van de PvdA. “Het is jammer dat de
heer Jansen zo moeilijk doet over
een aantal aandachtspunten. Dit
rekenkameronderzoek is een goed
document. En het is fijn dat het college de uitkomsten onderschrijft en
aan de slag gaat met de aanbevelingen.”

Handel
17

Uniek assortiment

Innovatie

Optimale logistiek
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Het Besluit

Sluiting

Hamerstukken

De vergadering wordt gesloten na
een moment van stilte voor gebed of
bezinning.

• Herbenoeming I.L.J.C. Konings als
lid van de rekenkamercommissie

Bespreekstukken
• Rekenkameronderzoek ‘Structureel in control?’. Het raadsvoorstel
(de bevindingen van het rapport)
wordt unaniem aangenomen.

Voor diverse soorten
aardappelen en uien!!

Voor diverse soorten
Voor diverseensoorten
aardappelen
uien!!
aardappelen
en uien!!
5,10,
of 20 kg

5,10,
5,10,ofof20
20kg
kg

L. van den Dikkenberg,
Rijnbandijk 171
4041 AV
L. van den Dikkenberg,
Kesteren
Telefoon : 0488-481439
Mobiel
: 06-12021716

L. van den171
Dikkenberg,
Rijnbandijk
Rijnbandijk
171
4041
AV
4041 AV
Kesteren
Kesteren

Telefoon : 0488-481439
Telefoon: 06-12021716
: 0488-481439
Mobiel
Mobiel
: 06-12021716

G. Frentz
Loonwerk en Minigraafwerk
Tevens sloophamer, rooiriek
en trilblok
Rozenstraat 23
4043 KN Opheusden
Tel. 0488-44 23 84
Mob. 06-20 61 02 97
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• kostuums
• trouwkostuums
• ambtskleding
• ruim aanbod vrijetijdskleding

Burgemeester Lodderstraat 38
Opheusden

0488 42 96 90

www.heerenvanopheusden.nl
Wilvorst • Tommy Hilfiger • Roy Robson • Pierre Cardin • Meyer • Circle of Gentlemen • Greve Schoenen • Vanguard • Profuomo • John Miller • Van Gils • Tziacco • Alberto • Falke

Mooi vakwerk.
Bouwbedrijf M. Polman in Kesteren
(ver)bouwt en renoveert al vele jaren
woningen en bedrijfspanden. Wij zijn
gespecialiseerd in de kempische bouwstijl.
Ons dna? Hoogstaand vakwerk en
persoonlijke betrokkenheid.

www.mpolman.nl

Vakkundig en Betrouwbaar
A.P. Bruinooge
Zelfstandig chauffeur

Lindelaan 20
4043 MB Opheusden
+31(0)620322024
info@apb-diensten.nl
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INFORMATIEBLAD SGP NEDER-BETUWE

VAN DE
WETHOUDER
Begroten en verantwoorden
Binnen het gemeentelijk apparaat wordt veel tijd besteed aan begroten
en verantwoorden. Ook wel genoemd het ‘planning en control proces’.
Hoe werkt dit proces binnen onze gemeente en waar gaat het zoal om
binnen een begroting?
De start van dit proces begint jaarlijks met de zogenaamde kadernota,
meestal in juni. In deze kadernota stelt het college van burgemeester
en wethouders de kaders voor om tot een begroting te komen voor het
komende jaar en de drie jaren daarna. Een gemeentelijke begroting voor
het komende jaar wordt altijd opgesteld in combinatie met een meerjarenraming voor een periode van vier jaar. De gemeente mag aan het
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einde van deze periode geen tekort hebben in de begroting. De verwachte jaarlijkse inkomsten moeten dan dus groter zijn dan de uitgaven.
Een begroting is opgebouwd uit de verschillende aandachtsgebieden die
de gemeente heeft bijvoorbeeld: de fysieke pijler (o.a. wegonderhoud en
bouwplannen) en het sociale domein (Jeugdzorg, WMO).
De gemeentelijke begroting geeft antwoord op de volgende vragen: Wat
willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten?
Gedurende een kalenderjaar legt het college twee keer via een zogenaamde bestuursrapportage verantwoording af aan de gemeenteraad
en het begrotingsjaar wordt afgesloten met een jaarrekening.
In de bestuursrapportages en jaarrekening worden de vragen beantwoord: Heeft de gemeente bereikt wat zij wilde bereiken? Heeft de
gemeente gedaan wat zij wilde doen? Heeft het gekost wat de gemeente
dacht dat het zou kosten?
In juni start een nieuwe begrotingscyclus. Ik nodig u bij deze van harte
uit om dit proces tot in detail te volgen. Raadsvergaderingen kunt u in
beeld en geluid meeluisteren via www.neder-betuwe.notubiz.nl. Wilt u
nu al meer details weten over de gemeentelijke financiën? Bezoek dan de
website https://nederbetuwe.pcportal.nl.
Nieuwe nota sociaal domein
Zoals u bovenstaande grafiek al hebt kunnen zien wordt een groot deel
van onze begroting besteed aan WMO, Jeugdzorg en Participatie, ook wel
het Sociaal Domein genoemd. Het Sociaal Domein bevindt zich in een
enorme transformatie waardoor wij binnen de gemeente sterk behoefte
hebben aan een integrale nota Sociaal Domein voor de komende 4 jaar
(2021-2024). Deze nota wordt in gezamenlijkheid met maatschappelijke
partners en inwoners ontwikkeld. In de nota wordt voor drie leefgebieden op hoofdlijnen omschreven wat er speelt en waar wij met elkaar de
komende jaren aan willen werken. De drie leefgebieden zijn:
• Meedoen en Samenleven
• Optimaal opgroeien en ontwikkelen
• Gezond en Vitaal.
De nota Sociaal Domein zal richtinggevend zijn voor de uitvoeringsplannen, beleidsplannen of verdiepende nota’s die op alle beleidsterreinen
van het sociale domein in de toekomst opgesteld worden. De grote
meerwaarde hiervan is dat het sociale beleid een gemeenschappelijke
visie en uitgangspunten zal krijgen met als resultaat meer eenduidigheid
en helderheid richting maatschappelijke partners en inwoners.
In februari had ik het genoegen om twee gespreksessies te mogen
bijwonen waarbij veel maatschappelijke partners aanwezig waren en
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Landelijk

WONEN BIJ
DE BONGERD
Tijd voor verandering? Of die
verandering nu klein of groot is… Bij
Meubelpark De Bongerd kun je altijd
slagen. Van complete make-over tot
een paar fijne nieuwe accessoires. Wij
ontmoeten je graag in Kesteren.
www.debongerd.nl

AIRCO’S
ZONNEPANELEN
ELEKTRA
DOMOTICA
BEVEILIGING

VAN DE WETHOUDER
KOP

actief hun inbreng hadden. Een heel divers gezelschap wat de breedte
van onze samenleving vertegenwoordigde: o.a. vertegenwoordigers
van sportverenigingen, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers en
ouderlingen. De gesprekken verliepen, vanwege de pandemie, volledig
digitaal inclusief digitale post-it borden onder begeleiding van studenten
die de camera en IT techniek erg goed beheerste. De resultaten van deze
gesprekken zijn met de gemeenteraad besproken in opmaat naar een
concretere visie. Het is de bedoeling om dan in september de nieuwe
visie aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden.
Speelvoorzieningen
Naast begroten en beleid maken zijn we als college natuurlijk ook bezig
met concrete uitvoering van beleid. Een van de zaken die ik wil noemen
zijn de speelvoorzieningen. Bijvoorbeeld in de wijk Casterhoven in Kesteren is sterk behoefte aan meer speelgelegenheid. Recent zijn hiervoor de
plannen met de wijk besproken. Zeker bij toekomstige nieuwbouw wijken
gaan we nog meer rekening houden met trapveldjes en/of voetbalkooien
voor de wat oudere jeugd, daar is en blijft veel behoefte aan!
Oproep
Graag doe ik via het SGP Nieuws ook een oproep. Heeft u het door de
coronamaatregelen financieel moeilijk? Bijvoorbeeld omdat u uw baan
heeft verloren? Of omdat u als ondernemer uw werk niet of maar deels
kunt uitoefenen? Als u hierdoor minder inkomen heeft en moeite heeft
om bepaalde kosten te betalen kunt u wellicht gebruik maken diverse
ondersteuningsmaatregelen. Schroom niet om met ons Kernpunt contact
te zoeken voor aanvullende informatie. Als gemeente zijn wij u graag
behulpzaam.
Marien Klein

Bel ons voor advies
of voor een offerte
op 0488-440116

elektra | beveiliging | zonnepanelen | airco
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FRACTIE

Omgevingswet, omgevingsvisie,
omgevingsplan…
U heeft vast het afgelopen jaar één
van deze termen voorbij zien komen. Het zou kunnen dat u op een
ansichtkaart richting burgemeester
Kottelenberg aangaf, wat u belangrijk vond om te behouden en waar u
verbeteringen zag in uw eigen leefomgeving. Het kan ook dat u bij één
van de door de gemeente opgezette
bijeenkomsten aanschoof en daar al
input hebt kunnen leveren.

Hamsestraat 5A | Opheusden
T. 0488 44 14 96
www.vanwendeldejoode.info

PERSOONLIJK | OPRECHT | BETROKKEN
TEL. 0488 - 411055
WWW.WEVERSUITVAART.NL
DAG EN NACHT BEREIKBAAR
GEEN CREMATIES

In alle gemeentehuizen in Nederland moet het allemaal na invoering
van de omgevingswet anders gaan
lopen. Dit is een landelijke wet. Doel
is dat u digitaal beter inzicht krijgt
in wat er in Neder-Betuwe allemaal
mogelijk is. Er komt één loket. Er
wordt nog meer met u meegedacht,
al hoewel we in de afgelopen periode daartoe in onze gemeente al
flinke stappen gezet hebben.
Ander doel is dat er sneller een vergunning afgegeven kan worden, als
u een haalbaar en wenselijk initiatief
hebt. Van belang is, dat initiatiefnemers van plannen, zelf in een vroeg
stadium omwonenden actief bij de
planvorming betrekken. Die vanzelfsprekendheid is nu soms nog ver te
zoeken.

In Neder-Betuwe zijn we volop
bezig om te zorgen, dat inwoners
en andere initiatiefnemers gewoon
door kunnen met vergunningen
aanvragen en projecten indienen.
Nog dit jaar willen we als raad een
lokale omgevingsvisie voor NederBetuwe op hoofdlijnen vaststellen.
Ook willen we vastleggen hoe we de
participatie-inspanning die initiatiefnemers moeten doen, gaan toetsen.
De SGP ziet al dit soort besluiten als
een eerste stap en ziet een groeimodel voor zich om de hele invulling
van de omgevingswet toe te spitsen
naar wat er leeft in onze gemeente.
Voordat we als raad dit soort besluiten nemen, krijgt u als inwoners en
als bedrijfseigenaren op de gebruikelijke wijze gelegenheid om daar
iets van de vinden. Voor vragen,
opmerkingen, adviezen kunt u bij
raadslid Willem Keuken of ondergetekende terecht.
Er komt dit jaar nog een raamwerk,
waarin straks alle huidige bestemmingsplannen een plek krijgen. Het
is dus niet de bedoeling om hals
over kop alle bestemmingsplannen
te herzien.
Als SGP-fractie staan we een zorgvuldig proces voor. De wetgever
heeft ons als raad hier ook een 10tal jaren voor gegeven. Onze fractie
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Tielsestraat 66 • 4043 JT Opheusden

Tielsestraat 66, 4043 JT Opheusden
Tel. 0488-44 34 35

We drukken
zelfs uw kosten

Schoonmaakbedrijf
met visie

folders
boeken

glas - tapijt - lino natuursteen
kantoren - scholen - kerken - etc.

www.schoonmaakbedrijfhof.nl
Tel. 0488 - 428223

briefpapier

jaarverslagen manuals
presentatiemappen ﬂyers

V.env.indd 1

27-2-2013 11:22:47

visitekaarten

scripties 100.000 stuks

schrijfblokken

J. van Damstraat 23 • 4041 VH Kesteren

2 stuks

brochures

enveloppen

staat achter het voorstel van het
college om eerst de bestemmingsplannen van de dorpskernen over
te gaan zetten in het permanente
omgevingsplan. Daarna het buitengebied op te pakken.
En tot slot de bedrijventerreinen.
Maar het proces tot herziening en
overzetting van zo’n bestemmingsplan start dus op z’n vroegst tweede
helft 2022. En daar hoort u vooraf
zeker meer over vanuit het gemeentehuis. Ook hoe u betrokken wordt.
Bij het ingaan van de omgevingswet
nemen we alle Rijksregels eerst ook
één op één in ons lokale omgevingsplan over. Daarna pakken we
in samenspraak met u en andere
belanghebbenden ieder onderdeel
bij de kop.

VAN DE FRACTIE
KOP
Het zijn en worden in het fysieke domein, dus in uw leefomgeving, qua
regelgeving een groot aantal drukke
jaren. Samen met u hopen we dat
we over 5 tot 10 jaar terug kunnen
kijken op een geslaagde implementatie van de omgevingswet in
Neder-Betuwe. Het is een zoektocht
om allerlei overbodige regels af te
schaffen, maar aan de andere kant
ook op principieel vlak duidelijkheid
te scheppen wat er in onze gemeente wel en niet kan.
Hartelijke groet,
Ernst Arends - raadslid

magazines

familiedrukwerk

maar in print zijn
we ook haarscherp!
R&H A5_ADV_Liggend.indd 1

Van Tuijl

Matensestraat 62A
6669 CJ Dodewaard
T (0488) 48 32 33
info@rhdruk.nl
www.rhdruk.nl

10-11-18 19:27

voor de kweker

TUINBOUW
POTS - TRAYS - STICKS
BOOMKWEKERIJ

Pottenveld 2 | 4043 AB Opheusden | 0488 – 74 50 86 | info@vth.nl www.vth.nl
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ADVIES EN ONTWERP
AANLEG
ONDERHOUD

Beleef
’t Buiten
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GROENVOORZIENING
GRONDWERK

VOOR DE JONGEREN
KOP

MINDER
KOPEN

ONDERGRONDSE INFRA
BOVENGRONDSE INFRA
DAK- EN GEVELBEGROENING
BERMVERHARDING
GLADHEIDSBESTRIJDING

oostbetuwe@sgpj.nl
‘Bij ons ervaart u de
kennis op het gebied van advisering,
ontwerp, aanleg en
onderhoud van
tuinen, (bouw)
terreinen en
groenvoorzieningen’

‘Wij hebben
alles in huis
om complete
projecten te
realiseren.’

‘KENNIS EN
CREATIVITEIT’

Onze missie?
Mensen laten
genieten van de
buitenruimte.

Lakemondsestraat 13b | 4043 JC Opheusden
t (0488) 44 30 93 | e info@vdbh.nl | www.vdbh.nl
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Elektrotechnische installaties

Inbraakbeveiliging

Telecommunicatie

Airconditioning

Ventilatiesystemen

Zonnepanelen

Sfeervol wonen

DUURZAAM VERBONDEN. ALTIJD.
Van Noort Elektrotechniek

06 - 5187 5846

De Vlasman 10a

info@vannoortelektro.nl

DUURZAAM
VERBONDEN.
ALTIJD.
vannoortelektro.nl
6669 ND Dodewaard
Elektrotechnische installaties

H.D. Verw
H.D. Verwoert & Zn

Dalwagenseweg 43 * Opheusden* 0488 44 13 51
www.hdvwonen.nl

Inbraakbeveiliging

Telecommunicatie

Airconditioning

Elektrotechnische installaties
Ventilatiesystemen

Inbraakbeveiliging
Zonnepanelen

Telecommunicatie

Airconditioning

Ventilatiesystemen
Van Noort Elektrotechniek

Zonnepanelen
06 - 5187
5846
info@vannoortelektro.nl

vannoortelektro.nl
Schilderwerken
Wandafwerking
06 - 5187 5846
Van Noort Elektrotechniek
info@vannoortelektro.nl
De Vlasman 10a
Beglazing
vannoortelektro.nl
6669 ND Dodewaard
De Vlasman 10a

6669 ND Dodewaard

Hamsestraat 38
4043 LH Opheusden
0488 440905

Tijssen Schilderwerken BV
Tielsestraat 7-9 4043 JP Opheusden
Tel. 0488-481256, Fax 0488-481794

Openingstijden:
Donderdag 10.00 - 17.30 uur
Vrijdag 10.00 - 20.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Breng ook kleur in uw interieur!
www.reedoo.nl

VERHOEKS
Keukenmontage
&
Afwerkingsbedrijf

Opheusden

Tielsestraat 96
T: 0488-443050
F: 0488-442171

Alblasserdam

Prins Bernhardstraat 18
T: 078-2000177
F: 078-2000183

www.verhoekskeukenmontage.nl

Onze belangrijkste activiteiten zijn:
- Drogen
- Ontvangen in bulk of zakgoed
- Uitpakken
- Zakken uitsnijden
- Fijnmalen tot kleiner dan 50 micron
- Malen
- Zeven
- Extruderen
- Mengen
- Pelleteren
- Breken
- Laden in containers
- Verpakken in 25 kgs zakken en Big Bags
- Ompakken
P.C. van Tuijl Kesteren BV
Batterijenweg 17, 4041 DA Kesteren
tel. (0488) 470 470, fax (0488) 482 867
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FRACTIE

D.A. (DIK) Waasdorp

GERWIN ROSEBOOM

(fractievoorzitter)
Waalbandijk 13
4051 CJ Ochten
06-25093839
info@waasdorpaa.nl

(raadslid)
Kerkstraat 10
4041 XB KESTEREN
06-34609040
groseboom@nederbetuwe.nl

N. (NEES) van Wolfswinkel

MATHIJS JONKERS

(wethouder)
Dalwagenseweg 146
4043 MZ Opheusden
140488
nwolfswinkel@nederbetuwe.nl

(raadslid)
Lijsterbesstraat 7
4051 GT OCHTEN
06-23380997
mjonkers@nederbetuwe.nl

M.A. (MARIEN) Klein

W.F. (WILLEM) Vermeer

(wethouder)
Overste J.M. Kolffstraat 32
4041 CC Kesteren
140488
mklein@nederbetuwe.nl

(raadslid)
Gieser Wildeman 7
6669 GP Dodewaard
06-30736164
wvermeer@nederbetuwe.nl

J. (JAN) Eerbeek

W.F. (WILLEM) Keuken

(raadslid)
Torenstraat 5
6669 DN Wely
06-41786048
jeerbeek@nederbetuwe.nl

(raadslid)
Heuningstraat 34
4051 CB Ochten
0344-645076 / 06-51054448
wkeuken@nederbetuwe.nl

ERNST ARENDS
(raadslid)
Viergeverstraat 22
4043 GD Opheusden
e.arends@kliksafe.nl

GERT-JAN MEIJERING
(raadslid)
Anna van Burenlaan 9
6669 AS Dodewaard
06-41413215
gjmeijering@nederbetuwe.nl

Bij vragen, ideeen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met
bovenstaande personen.
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Vergaderdata
2 juni 		
10 juni		
17 juni		
24 juni 		
30 juni		

PROMOTIEPACK

Uw partner voor
verpakkingsmaterialen

- Beeldvormende avond
- Raadsvergadering
- Beeldvormende avond
- Beeldvormende avond
- Raadsvergadering

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn live te volgen op www.nederbetuwe.nl. Genoemde data zijn bij leven en welzijn.

www.promotiepack.nl
Goed eten. Daar houden we van.

Stationsstraat 1-3 Kesteren

COLOFON

Benieuwd naar ons meesterwerk?
Kijk op www.bouwmeester-sander.nl

“Wij zorgen graag voor de begeleiding
en uitvoering van uw verbouwing”

Een keer in de 6 weken verschijnt SGPnieuws huis aan huis in de gemeente NederBetuwe. In SGP-nieuws staan uitgebreide
verslagen van de raadsvergaderingen.
Door SGP-nieuws te lezen bent u goed op
de hoogte van de zaken die spelen in de
gemeente Neder-Betuwe.
Jaargang 39 nr. 2, mei 2021

Smartphone
stuk?
Henk-Jan

Bouwen doen we samen!

repareert je
smartphone live
en terwijl je wacht!

Eindredactie
P. van der Gaarden-Mauritz
Administratie/advertenties/adreswijzigingen
W. van Leeuwen
sgpnieuws@kliksafe.nl

Oplage
9.000 exemplaren

Fotoverantwoording
Voorpagina: Monument Echteld;
Pagina 13: Lente in Neder-Betuwe;
Pagina 21: Luidklok ochten terug na restauratie

Redactie
G. van de Werken

Lay-out en druk:
R&H Drukkerij, Dodewaard
Verspreiding:
Verspreidingsburo Rhenen

Maak een afspraak via

Edisonring 17 - 6669 NA Dodewaard

06 - 13 44 63 09 - info@bouwmeester-sander.nl

Maatwerk in telecom volledig
afgestemd op úw situatie!

0488-440391

0488-44 0391

of op telefonade.nl

info@telefonade.nl

telefonade.nl
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HEB JIJ LIEFDE VOOR
HET KWEKERSVAK?
In het Betuwse Kesteren kweekt Volentis tienduizenden bomen voor klanten in
heel Europa. Ons areaal is opgedeeld in verschillende percelen. Elk perceel wordt
verzorgd door een eigen team, dat zorgt dat onze bomen in perfecte conditie
opgroeien. Voor deze teams zoeken wij momenteel naar:
TWEE ERVAREN
BOOMKWEKERS / MEEWERKEND
VOORMANNEN (45 UUR, VAST)

MEERDERE MEDEWERKERS
BOOMKWEKERIJ
(45 UUR, VAST)

Jaarrond verantwoordelijk voor
verzorging van eigen perceel
Verantwoordelijk voor orderverwerking
en opplant in de wintermaanden
Stuurt eigen team van
medewerkers aan

Snoeit, bindt aan en verzorgt, onder
leiding van ervaren boomkweker
Maakt in de wintermaanden orders
gereed voor verzending
Leergierig om het vak van
boomkweker eigen te maken

INTERESSE?
Kijk voor de details van deze functies, het dienstverband en de
reactiemogelijkheden op volentis.com/vacatures
Kesteren

|

Hoofdstraat 74-76

|

T 0488 745 170

|

www.volentis.com

Growing improvement

