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COALITIEAKKOORD ROSENDAEL'74 EN PAK ROZENDAAL – APRIL 2018:

Naar een toekomstbestendig en duurzaam Rozendaal
De samenwerking tussen Rosendael ’74 en PAK Rozendaal heeft in de afgelopen vier jaar geleid
tot daadkrachtige besluiten en concrete resultaten. Mogen we dat als coalitie zeggen als we
terugblikken op de vorige bestuursperiode? In ieder geval nam de gemeenteraad van Rozendaal
in de periode 2014-2018 een aantal besluiten die voor Rozendaalse begrippen van grote
betekenis waren. Te denken valt aan de nieuwbouw van de Dorpsschool (inclusief kinderopvang
en gymzaal) en een verkeersveilige oversteek over de Schelmseweg. Er zijn nog vele andere
raadsbesluiten genomen, de een belangrijker dan de ander.
We staan in dit document niet te lang stil bij het verleden. Er is nog meer te doen. We stellen wel
vast dat de samenwerking tussen Rosendael ’74 en PAK Rozendaal uitstekend is verlopen en naar
meer smaakt. Ook de verkiezingsuitslag van maart 2018 maakt duidelijk dat de kiezer de
resultaatgerichtheid van deze coalitie waardeert.
In deze coalitieovereenkomst geven we aan welke speerpunten we belangrijk vinden en hoe we
die denken aan te pakken. We kunnen dit niet alleen. We gaan graag in gesprek; met de Raad,
met inwoners, professionals in het veld en met maatschappelijke organisaties en staan open voor
verbeteringen.
Rozendaal is de kleinste gemeente op het vasteland en heeft alle ambitie om zelfstandig te
blijven. Dit is een omschrijving die ons veel positieve PR oplevert. Maar het kan niet betekenen
dat we alles bij het oude houden. De maatschappij om ons heen verandert en dat vraagt ook dat
Rozendaal stappen zet.
Om duidelijk te maken dat we onderdeel zijn van een groter geheel en oog hebben voor
ontwikkelingen elders, hebben we de actiepunten in deze coalitie-overeenkomst gelinkt aan
duurzame doelen van de Verenigde Naties (VN). Deze zijn door de VN vastgesteld om daarmee te
proberen in 2030 wereldwijd een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en
klimaatverandering.
Begrijp ons goed, we hebben niet de illusie dat we deze mondiale problemen vanuit Rozendaal
kunnen oplossen. Maar de kleinschaligheid van Rozendaal maakt het mogelijk om hiermee
voortvarend aan de slag te gaan. De coalitie van Rosendael ’74 en PAK Rozendaal (hierna
gezamenlijk te noemen: we) doet dat in de periode 2018-2022 door de hierna volgende
actiepunten, in de raad en in het college van B&W, op te pakken. Samen met anderen, wij stropen
er graag de mouwen voor op!
Fractie Rosendael ’74

Fractie PAK Rozendaal
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Goed bestuur, partnerschappen en een veilige gemeente
Verbindende gemeente, aantrekkelijk en gastvrij
We streven naar een verbindende gemeente waar de inbreng en betrokkenheid
van de inwoners serieus wordt genomen en waar de samenhang en onderlinge
band wordt versterkt. We blijven transparant communiceren met onze
inwoners via de website van de gemeente, ‘In de Roos’ en sociale media. We
willen de kracht, kennis en kwaliteiten van Rozendalers benutten en gebruik
maken van de mogelijkheden die dat oplevert. Dat betekent dat we lokale initiatieven stimuleren
en in een vroegtijdig stadium de dialoog aangaan. Op die manier kunnen we als gemeentebestuur
en inwoners actief samenwerken aan een sterk, duurzaam, sociaal en veilig Rozendaal met een
goede balans tussen persoonlijk belang en algemeen belang. Het beleid voor burgerparticipatie
wordt nader uitgewerkt en het college gaat jaarlijks in gesprek met inwoners om te inventariseren
wat goed gaat en wat beter kan. Daarnaast worden raadsstukken, direct nadat ze openbaar zijn
geworden, op de website van de gemeente geplaatst, zodat inwoners geen
informatieachterstand hebben.
Ambtelijke organisatie toekomstbestendig
Als gemeente willen we blijven voldoen aan de steeds verder toenemende
opgaven op het gebied van digitale dienstverlening, zorg, duurzaamheid en
ruimtelijke ordening. We steunen het reeds ingezette verandertraject voor een
toekomstbestendige ambtelijke organisatie. Op korte termijn levert de
verandermanager een plan op. Hierin wordt uiteengezet hoe de ambtelijke
organisatie moet worden ingericht en welke samenwerkingsverbanden met buurgemeenten
moeten worden aangegaan om toekomstbestendig te blijven. We vinden het belangrijk dat dit
verandertraject door álle partijen wordt gedragen en ondersteund.
We willen zelf blijven beslissen over zaken die inwoners van Rozendaal direct raken. Dat betekent
dat onze toekomstbestendige ambtelijke organisatie berekend is op haar taken, flexibel inspeelt
op nieuwe situaties, en samenwerkingen aan gaat met de buurgemeenten. Ook vraagt de ICT
verbeteringen. We zien het belang van een actuele, gebruiksvriendelijke gemeentelijke website
met meer digitale mogelijkheden (aanvragen vergunning/ maken van een afspraak/ etc.).
Het traject om de gemeente Rozendaal goed voor te bereiden op de toekomst kan ingrijpende
beslissingen en veranderingen met zich meebrengen. We vinden daarbij goed werkgeverschap
cruciaal.
In 2015 is het rapport 'Sterk bestuur in Gelderland' verschenen. Het ligt in de lijn van dit rapport
dat Rozendaal als zelfstandige gemeente zal voortbestaan. Bij een zelfstandige gemeente hoort
een eigen burgemeester. Nu de huidige burgemeester per 1 februari 2019 zijn functie zal
neerleggen, streeft de coalitie naar een Kroonbenoemde burgemeester op dezelfde datum. In dat
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geval worden inwoners van Rozendaal, buurgemeenten en eventueel andere betrokkenen
gevraagd mee te denken over de profielschets van deze nieuwe burgemeester.
Samenwerken in de regio
Rozendaal werkt al jarenlang naar tevredenheid nauw samen met de gemeente
Rheden. Daarnaast is de afgelopen bestuursperiode geïnvesteerd in nieuwe
samenwerkingsverbanden in de regio, zoals de regio Arnhem-Nijmegen, de
omgevingsdienst ODRA, Bedrijfsvoering organisatie Druten Arnhem Nijmegen
(BVO DRAN) en de modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR) voor het
Sociaal Domein in Midden-Gelderland.
Deze samenwerkingsverbanden zetten wij voort vanuit de gedachte dat deze platformen een
instrument zijn om regionale opgaven op te pakken. We zijn bereid om –waar nuttig en nodigdaarbij een bijdrage te leveren om deze regionale samenwerking te verbeteren.
Waar samenwerkingsverbanden onder druk komen te staan, blijven we zoeken naar de optimale
schaal van samenwerking tussen gemeenten.
Openbare orde en veiligheid; inbraakgevoeligheid verminderen
We streven naar een gemeente waar iedere inwoner zich veilig voelt. Dit is een
taak van de overheid. In de vorige coalitieperiode is er veel aandacht geweest
voor preventie, bewustwording, bureninitiatieven en extra surveillance van
politie. Door een particulier initiatief zijn drie Buurt-What’s-app groepen
opgericht en deze actie werd door de gemeente ondersteund.
We blijven het belang van preventie, bewustwording en eigen initiatieven van inwoners
stimuleren en benadrukken. De burgemeester als portefeuillehouder Veiligheid wordt verzocht
te blijven hameren op voldoende surveillance door de politie. Indien de inbraakcijfers in
Rozendaal onverhoopt weer zouden toenemen wordt cameratoezicht op in- en uitvalswegen
bespreekbaar.
Gezonde financiën en investeringen
We staan een behoudend financieel beleid voor met een duidelijke
begrotingsdiscipline. Gezonde financiën zijn een middel om doelstellingen te
behalen en een absolute voorwaarde voor zelfstandigheid. We maken ons sterk
voor verstandige beslissingen omtrent de gemeentelijke uitgaven. Dit betekent
dat wij langetermijninvesteringen toetsen op haalbaarheid en wenselijkheid.
Dankzij verstandig financieel beleid van de gemeente tot nu toe kan Rozendaal zicht verheugen
op een gezonde financiële reserve. De weerstandsratio - een verhoudingsgetal tussen de
financiële risico’s die een gemeente loopt en het weerstandsvermogen om deze risico’s op te
vangen - is in Rozendaal op dit moment meer dan uitstekend. We zijn ons ervan bewust dat in de
komende periode aanzienlijke investeringen noodzakelijk zijn, zowel in het kader van het
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verandertraject van de gemeentelijke organisatie als van de energietransitie. De huidige ruime
algemene reserve zijn dermate hoog dat ook na deze investeringen de weerstandscapaciteit nog
altijd uitstekend zal zijn.
We nemen ‘social return’ mee als gunningscriterium bij (grotere) inkooptrajecten en
aanbestedingen.
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Duurzame economie en infrastructuur
Energietransitie gaat niet voorbij aan Rozendaal
Het is een grote opgave om Nederland duurzaam te maken. Hiervoor is een
energietransitie noodzakelijk waaraan we graag bijdragen. Dit doen we onder
meer door:

•

•
Het opstellen van een langetermijnvisie en een concrete
uitvoeringsagenda met als doel op de lange termijn: Rozendaal klimaatneutraal.
Bij de uitwerking van dit energietransitiebeleid kunnen de volgende maatregelen onderdeel
uitmaken:
o Belangrijke, langjarige investeringen en grote uitgaven van de gemeentelijk
beoordelen op eventuele klimaatimpact;
o Duurzame keuzes in de gemeente zichtbaar en meetbaar maken, in samenwerking
met onderwijsinstellingen;
o Actieve communicatie met inwoners over duurzame keuzes en de gemeentelijke
opgaven in de energietransitie;
o Zonnepanelen op daken in Rozendaal stimuleren;
o Een eenmalige subsidie voor inwoners van Rozendaal voor duurzame investeringen
ter ondersteuning van de gemeentelijke energietransitie. De subsidie bedraagt
maximaal € 1.000 per huishouden (bij een minimuminvestering van € 3.000). Geen
subsidie wordt verstrekt in verband met kosten die uit anderen hoofde worden
gesubsidieerd.
o Mogelijkheden onderzoeken voor geschikte plaatsen voor duurzame investeringen
binnen de gemeente;
o Alle nieuwbouw energieneutraal realiseren en dit bij verbouw zoveel mogelijk
stimuleren;
o Bestaande woningen verder verduurzamen en de al beschikbare duurzaamheidsscan
beter bekend maken bij inwoners;
o Streven naar energieneutrale gemeentelijke gebouwen;
o Het gasnet in Rozendaal voorlopig handhaven als potentiële infrastructuur voor
toekomstige duurzame alternatieven;
o Met de netbeheerder Liander onderzoeken of de openbare verlichting in de
nachtelijke uren gedimd kan worden;
o Gemeentelijke energie duurzaam (blijven) inkopen en bij aanschaf van apparatuur
het energielabel A+ hanteren;
o Onderzoeken of het wenselijk is dat binnen Rozendaal elektrische leenauto’s
beschikbaar komen;
Deze energietransitie vergt financiële middelen. Hiervoor komen via het Gemeentefonds
extra gelden beschikbaar. Daarnaast zijn we bereid extra middelen te reserveren in een
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•

•

•

energietransitiefonds. In de komende nota reserves en voorzieningen creëren we hiervoor
ruimte.
Om de noodzakelijke energietransitie te realiseren, is het gewenst binnen de gemeente
extra expertise beschikbaar te hebben. We willen expertise aantrekken die de
energietransitie aanjaagt en vormgeeft. Op bestuurlijk niveau is een wethouder met de
nieuw te vormen portefeuille energietransitie verantwoordelijk. Hij doet dit in nauwe
samenwerking met de andere wethouder.
We werken nauw samen met de lokale werkgroep duurzaamheid. Daarnaast maken we
gebruik van de kennis die beschikbaar is van het Energie Loket Midden-Gelderland waarin
de gemeente participeert. De gemeente sluit zich aan bij het Gelders Energie Akkoord.
Volgens het Interbestuurlijk Beleidsprogramma (IBP) is de inzet dat gemeenten uiterlijk in
2021 een planning vaststellen in de gemeenteraad voor de transitie van de gebouwde
omgeving naar aardgasvrij. Daarbij is het doel een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050.
Volgens het IBP is voor alle buurten die voor 2030 van het aardgas af gaan, in 2021 ook
bekend wat het alternatief voor aardgas is. Deze gemeentelijke planning werken we in de
komende bestuursperiode uit en verwerken we in de uitvoeringsagenda van de
energietransitie.

Snel internet
Ook is een goed werkend en snel internet belangrijk, onder meer voor
ondernemers en voor bewoners die in de nabije toekomst gebruik willen maken
van domotica (“smart homes”). Hierbij is de gemeente afhankelijk van
internetproviders. We zullen ons inzetten om met deze providers in gesprek te
blijven en de kwaliteit van het internet te verbeteren.
Kasteel Rosendael
Rozendaal is niet alleen een aantrekkelijke plek om te wonen, maar ook om te
recreëren. We doen mee met het initiatief om landgoederen en kastelen langs
de Veluwezoom nog beter op de kaart te zetten. Dit doen we samen met
Geldersch Landschap en Kasteelen, ondernemers, betrokken gemeenten,
VisitVeluwe/RBT KAN, Kasteel Rosendael en andere landgoederen langs de
Veluwezoom.

April 2018 - Coalitieakkoord Rosendael ’74 – PAK Rozendaal

7

Fysieke domein
Openbare ruimte voor een open, groen kasteeldorp
In de komende periode wordt naar verwachting de Omgevingswet ingevoerd.
Ook actualiseren we in 2018 het bestemmingsplan voor Rozendaal. Deze
actualisatie zal in samenhang met de Omgevingswet plaatsvinden.
Steenhoek
Op het moment dat de Dorpsschool is verhuisd naar de nieuwe locatie aan de Akkerlaan, komt
het perceel op de Steenhoek vrij voor woningbouw. We herstellen de houtwal en maken een
ontwikkelvisie voor de locatie, waarbij we uitgaan van energieneutrale woningen, rekening
houdend met de vraag. Inwoners van Rozendaal worden betrokken bij de planontwikkeling.
Torckschool
In de vorige bestuursperiode is de Molenschuur verkocht. Dit is een goed voorbeeld hoe een
monumentaal pand kan worden behouden voor Rozendaal, zonder dat het drukt op de begroting
van de gemeente. We vinden het belangrijk dat het historische deel van de Torckschool goed
onderhouden wordt en behouden blijft voor Rozendaal. Uitgangspunt is dat we proberen de
Torckschool te verkopen. Daarnaast zullen we onderzoeken of een andere maatschappelijke
bestemming mogelijk en wenselijk is. In het geval van verkoop zullen we de Koninklijke
Rosendaalsche Kapel ondersteunen bij het vinden van een nieuwe locatie.

•
•
•
•
•

Landelijk en groen karakter
•
We zorgen voor voldoende speelplaatsen in het dorp voor de verschillende
leeftijdsgroepen. We zetten ons in voor een speelplaats in de nieuwe woonwijk
De Del. Bij deze nieuwe speelplaats en eventuele renovatie van bestaande
speelplaatsen betrekken we omwonenden, waarbij we ook uitdrukkelijk letten
op de inbreng van kinderen.
Gemeentelijke gebouwen worden voorzien van nestkasten en andere faunavoorzieningen.
De gemeentelijke groenstroken willen we waar mogelijk benutten voor drachtplanten en
houtwallen.
We stellen, zolang dat nodig is, voldoende extra middelen beschikbaar, zodat stoepen en
straten in Rozendaal zo goed mogelijk onkruidvrij blijven.
We stimuleren het plaatsen van watertappunten in de openbare ruimte (o.a. in de nabijheid
van het Kasteel waar veel mensen komen).
Rozendaal heeft nu voornamelijk asfaltwegen. We overwegen een keuze voor klinkers indien
(binnen)wegen onderhoud of een nieuwe toplaag nodig hebben. Dit doen we in samenspraak
met de omwonenden. Klinkers hebben niet alleen een mooiere uitstraling, maar zijn ook
duurzamer, daarnaast zijn klinkers beter voor het milieu. Ook genieten klinkers de voorkeur
boven asfalt met het oog op de afvoer van hemelwater bij hevige regenbuien en indien een
weg onverhoopt opgebroken moet worden.
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Verkeersveilige gemeente
We zien momenteel een aantal verkeerslocaties in Rozendaal waar aandacht
naar uit dient te gaan. De Schelmseweg blijft een locatie waar (te) hard wordt
gereden. Met de nieuwe veilige oversteek hopen we dat een deel van dit
probleem is opgelost. Samen met de provincie, die wegbeheerder is, willen we
de veiligheid van deze weg en de rotondes vergroten.
Daarnaast is het kruispunt Rosendaalselaan/Kerklaan een plek met veel verkeersincidenten. We
bezien welke mogelijkheden er zijn om dit kruispunt veiliger te maken. De Berg en Heideweg is
van de gemeente Rheden. Door het (bouw)verkeer van de nieuwbouw is de weg verslechterd.
Nadat de bouwprojecten gereed zijn, overleggen we met de gemeente Rheden om de weg te
herstellen en zo mogelijk snelheid begrenzende maatregelen en extra lantaarnpalen te plaatsen.
Zodra de nieuwe school in gebruik is genomen zullen we met buurtbewoners evalueren hoe de
verkeersafwikkeling van en naar school verloopt. Indien nodig, passen we de infrastructuur in de
wijk rond de nieuwe school aan.
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Sociale domein
Sociaal beleid; ondersteuning op maat voor iedereen die dat nodig heeft
We willen dat de inwoners van Rozendaal kunnen rekenen op goede,
toegankelijk zorg, voor iedereen. Uitgangspunt van het beleid is dat inwoners zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. In dat kader zal het project
‘Mijn Huis, Mijn Toekomst’ in 2018 van start gaan. Ook onderzoeken we de
mogelijkheden voor een zogenoemde blijverslening.
Rozendaal werkt organisatorisch samen met buurgemeenten, maar blijft uiteraard zelf
verantwoordelijk voor haar inwoners. In geval van calamiteiten of problemen is en blijft er altijd
een aanspreekpunt binnen de gemeente Rozendaal waar de Rozendalers kunnen rekenen op
hulp. We continueren de ondersteuning van mantelzorgers. Waar mogelijk zullen we inspelen op
initiatieven om eenzaamheid met name onder ouderen te verminderen.
We continueren de samenwerking in het sociaal domein met buurgemeente Rheden. Dat
betekent dat het Sociaal Meldpunt in Velp ook de inwoners van Rozendaal bedient. Mocht het
voor een inwoner van Rozendaal onmogelijk zijn om het Sociaal Meldpunt te bezoeken, dan
zoeken we een passende oplossing (bijvoorbeeld huisbezoek).
We willen, voor wat betreft het arbeidsmarktbeleid, een voortzetting van de regionale uitvoering
van taken, op de wijze zoals dat nu ook gebeurt. Werkbedrijf Scalabor blijven we inzetten voor
onder andere schoonmaak van het gemeentehuis en openbaar groen. Daarnaast zetten we waar
mogelijk Scalabor in.
In de vorige coalitieperiode heeft Rozendaal twee gezinnen met statushouders opgenomen.
Daarmee heeft de gemeente voldaan aan de landelijke taakstelling tot en met 2019. Voor de
taakstelling van statushouders na 2019 zullen we adequate voorzieningen treffen.
We onderzoeken de mogelijkheid van een zorgcoöperatie. Een zorgcoöperatie is een lokaal
burgerinitiatief waarin diensten en advies op het gebied van zorg en welzijn worden aangeboden
door burgers. De zorgcoöperaties bieden diensten op het gebied van welzijn en zorg, zoals
boodschappen doen, klussen, vervoer, hulp bij indicaties en soms ook verpleegkundige zorg.
We stimuleren een bredere benutting van de Serre van Rozendaal als ontmoetingspunt voor
inwoners.
Houtstook
De gemeente zal via ‘In de Roos’ de inwoners blijven informeren over de
gevolgen van houtstook en hoe inwoners daarbij rekening dienen te houden
met de omgeving. In het toekomstige omgevingsplan worden ook de gevolgen
van houtstook in kaart gebracht.
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Onderwijs
We hechten aan goed onderwijs en goede onderwijsfaciliteiten in onze
gemeente. We willen de Dorpsschool en het Rhedens waar mogelijk faciliteren
om het huidige kwaliteitsniveau te behouden of te verbeteren. Samen met het
primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rozendaal en Rheden werken
we aan een agenda om de samenwerking te intensiveren. De gemeente kan
daarnaast een actieve verbindende rol spelen met andere organisaties en instanties, bijvoorbeeld
voor het invullen van maatschappelijke stages.

nieuwe school.

De jeugd heeft de toekomst
Alle generaties doen mee in Rozendaal, dus ook de jongeren. In de vorige
coalitieperiode is veel aandacht geweest voor onze jongeren. Er heeft een
vergadering van de jongerenraad plaatsgevonden en de kinderburgemeester is
benoemd. Er zijn veel plannen gemaakt, waaronder een ‘trapveldje’ voor de
jeugd. Dit trap/speelveldje wordt in de komende periode aangelegd bij de

We vinden het belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk buiten spelen en bewegen. In dat kader
zal er aandacht zijn voor voldoende speelplaatsen binnen de gemeente. Ook zijn we er groot
voorstander van dat ouders en kinderen te voet of op de fiets naar school komen. Dit is niet alleen
gezellig, maar het is zeker ook nuttig om verkeerservaring op te doen. Bijkomend voordeel is dat
er dan minder gemotoriseerd haal- en brengverkeer door de wijk rondom de school komt. We
zullen de kinderburgemeester en kinderraad betrekken bij de ideeën hoe dit kan worden
gestimuleerd.
Sport
Sportverenigingen spelen een belangrijke verbindende en maatschappelijke rol
en zijn ook belangrijk voor het welzijn van inwoners. Daar waar mogelijk
ondersteunen en faciliteren we verenigingen. We proberen waar mogelijk
nieuwe sportinitiatieven te faciliteren.
Subsidiebeleid
We willen een eenvoudig, éénduidig en transparant subsidiebeleid dat aansluit op initiatieven
die:
• de onderlinge band en samenhang binnen Rozendaal versterken
• een positieve bijdrage leveren aan het sociaal beleid
• een duidelijke waarde hebben binnen één van de overige beleidskaders
We zullen in de begroting ruimte creëren voor initiatieven van de kinderburgemeester, de
Rozendaalse Buitendag en projecten rondom de Veluwe.
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Wethouders
Rosendael ’74 en PAK Rozendaal dragen respectievelijk M.S. Albricht-Brinkman en A. Logemann
voor als wethouders voor de bestuursperiode 2018-2022. Beide wethouders zullen parttime hun
functie vervullen, M.S. Albricht-Brinkman 20 uur, A. Logemann 20 uur per week. De
portefeuilleverdeling is als volgt:
Portefeuille burgemeester
Openbare orde en veiligheid
Personeel en Organisatie
Automatisering, beveiliging en privacy bewaking
Integriteit
Voorlichting
Beleidscoördinatie en kwaliteitsbewaking
Externe contacten

Vervanging:
Gehele portefeuille
Wethouder M.S. Albricht-Brinkman

Portefeuille Wethouder M.S. Albricht-Brinkman
Economische zaken
Financiële zaken
Ruimtelijke Ordening
Volkshuisvesting
Monumentenzorg
Invoering Omgevingswet
Grondzaken
Openbare Werken
Begraafplaats
Verkeer en vervoer (mobiliteit)
1e locoburgemeester

Vervanging:
Gehele portefeuille:
Wethouder A. Logemann

Portefeuille Wethouder A. Logemann
Sociaal domein, waaronder:
- Welzijn
- Jeugdbeleid
- Participatiewet
- Onderwijs
- Doelgroepenvervoer
- Publieke gezondheid
Milieu en energietransitie
Cultuur
Toerisme, recreatie en sport
2e locoburgemeester

Vervanging:
Gehele portefeuille:
Wethouder M.S. Albricht-Brinkman
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Aldus overeengekomen te Rozendaal, 21 april 2018
Namens Rosendael'74
De fractievoorzitter,

Namens PAK Rozendaal
De fractievoorzitter,

M.S. Albricht-Brinkman

A. Logemann
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