Concept-NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING Rosendael ’74 d.d. 2 december 2014
Aanwezig: Hr. R.Baars (voorzitter), Hr.M.G.H.Tuit (secretaris), Hr. O.H.Nijman (penningmeester),
Mevr. M.Albricht, Mevr. S.van der Aa, Hr. en mevr. van Raalte,Hr. K.van den Hurk, Hr.H.Vosters, Hr.
H.Croon, Hr. en mevr. Alberda van Ekenstein (alg.bestuurslid), Hr. H.Hoek, Hr.G-J.Willemse, Hr. R. de
Jonge, Hr. J.Jansen Schoonhoven, Mevr. M.Visser en Hr. G. van Gorkum.
Afgemeld: Hr. en mevr. van Leeuwen, Hr.Schakenraad en Hr.Adema.
1.Welkom/opening
De Voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom . Vervolgens staat hij stil bij het 40jarig bestaan van de kiesvereniging . Een goed reden een stukje taart bij de koffie te doen.
Vervolgens kiekt onze vaste fotograaf Huib Croon de taart met logo, omringt door de raads- en
fractieleden. Dit plaatje zal op de site gezet worden. Voor wat betreft de bestuurssamenstelling
wordt gemeld dat de Hr. Tuit, nu effectief is als secretaris. De overige bestuursleden gaan gewoon
door.
2.Notulen Algemene Ledenvergadering 19 november 2013
Hr.Croon meldt dat hij zich wel degelijk had afgemeld. Hr. G-J Willemse vraagt op blz 5 zijn
achternaam aan te passen. Vervolgens worden de notulen vastgesteld.
3.Financieel overzicht
Volgens de Penningmeester is met een spaarzaam uitgavenbeleid , het tussentijds verhogen van de
contributie (van € 15,-- naar € 20,--) én de vrijwillige bijdragen, voldoende ruimte ontstaan voor het
verkiezingsbudget. Het gaat dan om een bedrag van rond € 3000,-- Het budget is in goed overleg in
geringe mate overschreden. In de kas zit nog € 122,--.
De Voorzitter vult aan dat wel in beschouwing moet worden genomen dat een groot deel van het
verkiezingsbudget (€1800,--) is besteed aan het verbouwen van onze website, een investering die
ook voor de komen de jaren van belang is. De vorige verkiezingen werd nog een boekje uitgebracht,
deze keer was de post drukwerk aanmerkelijk goedkoper. De inzet van social medea (via internet)
speelde zeker een positieve rol. Als speleding werden er ook gele helmpjes uitgereikt, waarvan er
nog wel een aantal beschikbaar zijn. Er worden verder geen op- en aanmerkingen gemaakt.
4.Verslag kascontrolecommissie

Hr.Vosters doet verslag. Samen met Hr.Schakenraad heeft hij op 20 november j.l. de financiële
administratie bekeken. De administratie was prima in orde. Hij stelt de vergadering voor de
penningmeester en daarmee het bestuur te dechargeren voor het door hen gevoerde beleid.Dit
geschiedt vervolgens met een luid applaus.
Hierop stelt de Voorzitter voor niet elk jaar een kascontrolecommissie te benoemen. Er zijn immers
bijna geen kasboekingen. In een verkiezingsjaar lijkt het hem zinvoller. De leden gaan akkoord.
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5. Terugblik op de verkiezingen en bevindingen samenwerking coalitiepartner
Het verloop van de (voorbereidingen van de) verkiezingen geven Mevr. Albricht een goed gevoel.
Alhoewel er op méér zetels was gehoopt, is zij toch tevreden met de uitslag. Het was een felle
verkiezingsstrijd, welke door de houding van de BGR terzake de lokatie van de nieuwe school werd
versterkt. Over de samenwerking met het PAK is zij ook tevreden. Er is een fijne samenwerking en
goede collegiale verhoudingen. We kunnen nu met het PAK nu een blok vormen tegen de BGR die
haar oppositie doorspekt met kritische opmerkingen. Niet erg als een en ander maar constructief is!
Maar met name tijdens de begrotingsraad had ze last van de stellingname en toonzetting van de BGR
.Dat was een lastige.
Geconcludeerd kan worden dat het een winstpunt is dat er een andere wind is gaan waaien. Samen
met het PAK is een goed coalitieakkoord gesloten. Tenslotte heeft ze begrepen, maar ook gemerkt,
dat de beide wethouders prettig samenwerken.
Hr. van den Hurk doet het advies dat R’74 bij haar standpunten moet blijven en géén hakken in het
zand zetten.
Mevr. Visser vult nog aan dat R’74 tijdens de discussies alert moet zijn en dat wij het eigenaarsschap
van onze punten blijven behouden. Iets wat de volle aandacht verdiend.
Mevr. Van Raalte meent dat we niet te bescheiden moeten zijn. Het lijkt haar goed onze
standpunten in de verschillende dossiers in een Nieuwsbrief naar voren te brengen.
Volgens Mevr. Albricht brengt R’74 jaarlijks een aantal Nieuwsbrieven uit. Het is het de bedoeling dit
ook in a.s. januari te doen. Kan het één en ander worden mee genomen. Wellicht zinvol één item
per circulaire.
6.Toelichting stand van zaken van actuele onderwerpen in Rozendaal
Mevr. Albricht geeft een toelichting over de stand van zaken van de nieuwe school. De locatie is
bekend. Als verkeersveilige oplossing is een tunnel onder de Schelmseweg genoemd. Ook wordt er
naar andere oplossingen gekeken. De aangestelde projectleider, de wethouder, als ook de Provincie
zijn hier mee bezig. Ook de verkeersveilige oplossing voor de buurt van de nieuwe school is
onderwerp van overleg en studie. In januari komt een info-avond waar een toelichting op de stand
van zaken wordt gegeven. Het is van groot belang de buurt mee te krijgen. Bij weigerachtigheid krijg
je vertraging! In maart wordt het definitieve rapport opgeleverd. Eerst daarna komt het
bestemmingsplan in procedure.
Met betrekking tot het bestemmingsplan De Del zegt Mevr. van der Aa dat dit inmiddels is
vastgesteld door de gemeenteraad. Een extra MER-rapport is gemaakt. De problematiek rond de
stikstofemissie ter plaatse blijft een heikel punt.
Volgens Hr. G. van Gorkum is melding van de vaststelling naar de Staatscourant gegaan en komt a.s.
vrijdag in “de Roos”.
Mevr. van der Aa stelt dat er nog al wat opmerkingen waren over de verkeersbewegingen over de
Mr. van Hasseltlaan en de Berg en Heideweg. Ze heeft echter vertrouwen in (de berekeningen van)
de onderzoekers en denkt dat het wel goed komt.
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Hr. van den Hurk informeert of er jurisprudentie is over het stikstofverhaal. Hr. van Gorkum meent
van niet.

Hr. G-J. Willemse licht het punt Veiligheid toe. Hij verruimt dit onderwerp tot veilige leefomgeving,
iets wat met deze omschrijving in het coalitieakkoord is opgenomen. Ten aanzien van de
verkeersveiligheid stipt hij het verkeer rond de dorpsschool aan. Daarvoor loopt een proef die
volgens Hr. Tuit en Hr. Croon, na een contact met de school, momenteel naar behoren verloopt.
Ten aanzien van de verkeersveiligheid van de Schelmseweg meldt Hr. van Gorkum dat de Politie de
Provincie heeft geadviseerd in de berm struiken te plaatsen tussen Jelsma en de Kerklaan. Dit ter
voorkoming van het her en der oversteken van de weg.
Voor wat betreft de criminaliteit meldt Hr. G-J. Willemse dat de gemeente bezig is met de uitvoering
van de eerste fase van het door Rosendael ’74 voorgestelde 3-stappenplan Dit plan omvat: 1.méér
preventie, 2. cameratoezicht en 3. invoeren”burgerwacht”. Uit de rapportage van september j.l. blijkt
dat het aantal woninginbraken is gedaald. De stijgende trend heeft zich dus niet doorgezet.
Hr. Hoek stelt dat in het overzicht de inbraken en pogingen daartoe zijn opgeteld. Dat geeft een
verkeerd beeld. Volgens Hr. G-J.Willemse worden beide fenomenen wel gescheiden gehouden. Hij
neemt deze opmerkingen wel mee.
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Mevr. M.Visser zegt dat met de veranderingen in het Sociaal Domein er rekening gehouden moet
worden met een rijkskorting van 25% op de financiële tegemoetkoming aan de gemeente. Hoe we
straks uitkomen is nog onduidelijk. Alle risico’s kun je niet uitbannen. De actuele situatie kunnen we
t/m 2017 overzien. Gelukkig heeft Rozendaal een goed gevulde WMO-pot. Rozendaal moet duidelijk
zijn naar haar burgers en hen helpen daar waar nodig! Hieraan wordt hard gewerkt door de
ambtelijke staf en de wethouder. De uitvoering van de nieuwe regels is gemandateerd aan de
gemeente Rheden. Rozendaal blijft verantwoordelijk!
Volgens Hr. van Gorkum is het nu nog moeilijk in te schatten wat de werkelijke kosten zullen zijn. Er
zijn immers personen die bij verschillende instanties bekend zijn. Die gegevens c.q. de financiële
consequenties heeft hij nu niet. Op 23 december komen de aantallen en de kosten. Tenslotte zegt hij
dat er 2 overgangsjaren zijn.
Hierna volgt een korte pauze.
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7.Communicatie/Website
De Voorzitter meent dat communicatie naar de leden en de bevolking van groot belang is. Daarbij
herinnert hij aan de suggestie van mw. Visser dat wij goed moeten communiceren dat wij van
bepaalde punten eigenaar zijn. Het is belangrijk daarbij ook de website te benutten.
Het aanleveren van de content is echter een heikel punt. Voorheen werden er korte verslagen van de
raadsverslagen op de site geplaatst. De raads- en commissieleden hebben hiervoor inmiddels te
weinig tijd. Hr. G-J. Willemse vraagt zich af welke behoefte er ter zake leeft in de gemeente.
Mevr. van Raalte wijst er op dat je er niet van uit moet gaan dat alle mensen op de website kijken.
Het lijkt haar beter mensen via een Nieuwsbrief over actuele onderwerpen te informeren. Je kunt
dan ook om reacties vragen.
Hr. Hoek meent dat onze aanwezigheid bij de papiercontainer ook een mogelijkheid biedt de burgers
te informeren.
Hr. G-J Willemse doet de suggestie wel persberichten te versturen.
Hr. Jansen Schoonhoven vraagt zich af of “ de Roos” een mogelijkheid is. Volgens de Secretaris
worden politieke zaken niet gepubliceerd.
Mevr.Visser stelt voor per kwartaal een onderwerp te belichten en dan op de site en via een
Nieuwsbrief aan de burgerij kenbaar te maken. Deze suggestie wordt breed ondersteund.
Mevr. Albricht stelt bij de a.s. Nieuwjaarsflyer de veranderingen van het Sociaal Domein onder de
aandacht te brengen. Verder zegt ze dat 13 december a.s R’74 weer bij de papiercontainer staat.
Hr. Croon vraagt zich af wat we momenteel met Twitter, Facebook en LinkedIn doen. Volgens
Hr.Willemse, Mevr. Albricht en Mevr.Visser wordt hiervan wél gebruik gemaakt, zij het spaarzaam.
8.Ledenwerving
De Voorzitter zegt dat dit onderwerp zeker van belang is voor onze vereniging. Momenteel hebben
we rond de 45 leden. Er komt spaarzaam iemand bij, ook vallen mensen af. We moeten ons beraden
“hoe verder”?
Mevr. van der Aa doet de suggestie de nieuwkomers in de gemeente een welkomstbrief waarin we
ons voorstellen, toe te sturen.
Volgens de Secretaris wordt dit al gedaan, echter met hulp van allen zou het aantal brieven wellicht
groter kunnen zijn. Hij doet dit nu op eigen waarneming. Graag de tip van nieuwkomers doorgeven.
Hij maakt daartoe een overzicht.
De Voorzitter meent dat het goed is dat één van de raads- en commissieleden, nadat de brief is
verstuurd, de nieuwelingen te bezoeken. Een persoonlijk gesprek kan effectief zijn.
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9.Rondvraag
Mevr. Van Raalte maakt een compliment over de presentaties.
Hr. Croon staat nog even stil bij ons 40-jarig jubileum. Het is een gedenkwaardig feit!
Hr. van Raalte wijst er op dat er momenteel twee onverzettelijke kwesties in Rozendaal spelen. De
houding van de BGR en de scholenbouw aan de Bremlaan. Dit doet de gemeente Rozendaal geen
goed. Zeker tegen de achtergrond van het vertrek van de burgemeester over 4 jaar en daarmee,
ongetwijfeld, straks de discussie over het voortbestaan van Rozendaal. Het lijkt hem goed dat een
paar mannen met gezag, die geen politieke binding hebben, eens met de partijen gaan praten.
De vergadering vindt dit een heel goed initiatief.
Mevr.Albricht stelt voor Hr. Korstanje hiervoor te benaderen. Deze persoon kan volgens haar boven
de partijen staan. Hr. van Raalte stelt zich ook beschikbaar en zal het initiatief nemen. Binnen de
BGR is de heer Molenaar wellicht een kandidaat.
Mevr. Alberda van Ekenstein wijst op de rommelige aanblik van het terreintje achter de Torckschool.
Hr. van Gorkum zal dit met het Gelders Landschap opnemen.
10.Sluiting
De Voorzitter dankt een ieder voor zijn positieve inbreng en sluit de vergadering.

De secretaris.
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