Transcript film gemeentebezoek Rheden
Op 1 juni bezocht commissaris van de koning, Clemens Cornielje, de gemeente Rheden. Eén keer in
de vier jaar bezoekt hij alle gemeenten om op de hoogte te blijven van de lokale ontwikkelingen. In
een dialoog met het college en de raad komen onderwerpen aan de orde die zowel door de
commissaris als door de gemeente zijn aangedragen.
Het bezoek begint met een besloten overleg met het college van B&W.
De gemeente Rheden telt ruim 43.000 inwoners, verdeeld over 7 dorpen. Het grondgebied is
enigszins langgerekt en ligt tussen de IJssel en het Nationaal Park Veluwezoom. Door de ligging is
het, net als vele andere gemeenten, een favoriete vakantiebestemming. Bekend is de Posbank, het
unieke, sterk glooiende natuurgebied met prachtige bossen en heidevelden.
In de loop der eeuwen zijn er prachtige landgoederen ontstaan met monumentale gebouwen.
Kasteel Middachten is daar een prachtig voorbeeld van.
Maar ook economisch telt Rheden zeker mee met toonaangevende bedrijven als bv Meteoor beton
en fietsenfabriek gazelle.
Na het overleg met het college van B&W gaat de commissaris in gesprek met de raad. Daarin komen
vaste onderwerpen aan de orde zoals integriteit en sterk bestuur.
Een paar jaar geleden hebben we de drie grote decentralisaties gehad, jeugdzorg, AWBZ, WMO.
Ook van de zijde van de gemeente zijn onderwerpen ingebracht zoals de opvolging van de
burgemeester die over een half jaar haar taak neerlegt.
We hebben uiteraard eerst met het college gesproken over een aantal onderwerpen, bv over
samenwerking. En zojuist is de gemeenteraadsvergadering afgerond waarbij we het ook over een
aantal zeer belangrijke onderwerpen zoals integriteit, regionale samenwerking en burgerparticipatie
hebben gehad.
Het was weer een zeer inhoudelijk, goed bezoek. Maar de raadsleden hebben mij ook wat huiswerk
meegegeven. Ze hebben me de Canon van Rheden gegeven. De bedoeling is ook dat ik alle
kandidaten die gaan schrijven op deze vacature, vragen stel uit de Canon van Rheden. Dus alle
mensen die willen reflecteren die raad ik aan om dit mooie boekwerk te bestuderen.
Het is een zeer leesbaar boek met grote participatiegraad van onze eigen inwoners. Ze hebben veel
verhalen zelf geschreven. Het is heel leerzaam materiaal voor mijn opvolger.

