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Insprekers, Rondvraag & Mededelingen 
Politieke Maandag 25 januari 2016 

Aanvang 18:45 uur 
 
 

1. Inspreken voor burgers 
 De heer Rein Rutten betreffende het invalidenparkeren op het Gele Rijdersplein. 
 

2. Rondvraag raadsleden en fractievolgers 
 
1. Onderwerp: Invalidenparkeren en evenementen 
Vraagsteller: mw. L.R. Manders 
 
Op het Gele Rijdersplein zijn invalidenparkeerplaatsen op kenteken, die bestemd zijn voor bewoners die niet ver 
kunnen lopen. Als er (soms weken lang) evenementen zijn kunnen zij niet meer gebruik maken van deze 
parkeerplaatsen. Zij mogen dan wel gratis op betaalde parkeerplaatsen, maar dat kan inhouden dat men te ver moet 
lopen van parkeerplaats naar woning. 
Voor vergunningshouders is dit beter geregeld. Zij mogen namelijk gratis in de Musis parkeergarage staan, terwijl dit 
de mindervaliden niet is toegestaan. En dat terwijl juist deze mensen niet voor niets voor hun woning een plaats 
hebben toegewezen gekregen.  
Daarnaast wordt niet tevoren bekend gemaakt dat de afsluiting gaat komen, waardoor betreffenden opeens met dit 
gegeven worden geconfronteerd. 
 
Onze vragen: 
1. Is dit probleem bekend bij de wethouder en speelt dit op meer plaatsen in Arnhem? 
2. Hoe komt het dat deze mensen niet op tijd op de hoogte gesteld worden van afsluiting en gaat dit 

vanaf nu anders worden? 
3. Wil de wethouder komen tot een oplossing, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te geven bij 

evenementen gratis in de Musisgarage te parkeren? 
 
 
2. Onderwerp: zonnepanelen en welstand  
Vraagsteller: dhr. L.C.M. de Groot 
 
Sinds enige tijd kennen we in Arnhem de ambtelijke welstandstoets, die de plaats heeft ingenomen van de 
Welstandscommissie. Nu kwamen wij onlangs met iemand in contact die sinds september problemen ondervind 
vanwege in 2013 geplaatste zonnepanelen. Dit plaatsen is gebeurd met toestemming van de woningbouwvereniging, 
subsidie van de gemeente en door een gerenomeerd bedrijf. De gemeente heeft destijds voor toestemming 
doorverwezen naar de woningbouwvereniging. Deze gaf aan geen bezwaar te zien. 
De aanwezigheid van de panelen blijkt toch niet in overeenstemming met het geldende beleid. Daarom dienen ze 
verwijderd te worden en heeft de gemeente bovendien per direct een dwangsom opgelegd. 
Over het toets-team van de gemeente wordt in de welstandsnota vermeld: "oplossingsgericht, ondersteunen en 
stimuleren in plaats van uitsluitend toetsen en voorschrijven." 
 
Over deze kwestie heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen: 
1. De zonnepanelen zijn eenvoudig te verwijderen en zullen dientengevolge geen blijvende schade aan 

het pand veroorzaken. Daarnaast hebben wij, de gemeente, de belangrijke opgave om onze 
energieopwekking te verduurzamen. Hoe ziet u dergelijke strenge regels, de grove middelen tot 
handhaving en daarmee het signaal naar burgers in verband met onze duurzaamheidsdoelen en de 
stimulerende en ondersteunende rol van het toets-team? 

2. In dit geval is zonder enige waarschuwing een dwangsom opgelegd. Zijn er meer gevallen bekend in 
Arnhem waarbij met terugwerkende kracht mensen wordt verzocht hun zonnepanelen te verwijderen, 
en is ook in die gevallen bij het eerste contact al een dwangsom opgelegd? En hoe denkt u over 
dergelijke manier van communiceren naar verantwoordelijke en welwillende burgers? 
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3. Onderwerp: Cultureel evenement 
Vraagsteller: dhr. D. Becker 
 
De ChristenUnie werd geattendeerd op een initiatief van de binnenstadsondernemers en studio Halfvol om in de 
binnenstad op 10 april 2016 een cultureel evenement te laten plaatsvinden. Dit evenement Kijken, kijken, kopen 
werd eerder georganiseerd in Utrecht en Alkmaar. 
In een folder bestemd voor de partners van het evenement worden sfeerschetsen gegeven maar ook een opvallende 
begroting: het geheel moet namelijk € 70.000,- kosten. Aangezien het slechts een dag betreft (10 april) en dan nog 
van 12.00 uur tot 17.00 uur maakt het een vrije dure indruk. Daarnaast is de begroting in het geheel niet sluitend. 
Naast bijdragen van het ondernemersfonds, de gemeente Arnhem en het prins Bernhard cultuurfonds (van 
respectievelijk € 40.000,- € 7.500,- en € 5.000,-) is nog een bedrag nodig van € 17.500,-. Dit bedrag zal volgens de 
folder onder andere opgebracht moeten worden door een taakstelling van € 7.500 voor de gemeente Arnhem. De 
overige euro's zouden bij de binnenstadsondernemers en het nieuwe platform binnenstad Arnhem en sponsoren 
zoals culturele partijen opgehaald moeten worden. 
 
De ChristenUnie heeft veel vragen over dit initiatief maar beperkt zich uiteraard. Wij hebben de volgende 
vragen aan het college: 
1. Hoe past dit evenement in de door de raad vastgestelde cultuurnota? 
2. Is het college het met de ChristenUnie eens dat binnenstadsondernemers via hun bijdrage aan het 

ondernemersfonds en via de extra bijdrage die aan hen gevraagd wordt dubbel betalen voor het 
evenement? En waarom wel / niet? 

3. Is het college het met de ChristenUnie eens dat een dergelijk totaal bedrag voor een zeer lokaal 
evenement van 5 uur hoog is? En waarom wel / niet? 

 
 
4. Onderwerp: Woonboten 
Vraagsteller: mw. M. Louwers 
 
Er liggen veel woonboten op ongewenste ligplaatsen. De PvdA heeft nog niet de indruk dat het college al een 
permanente oplossing heeft voor deze woonboten.  Op 18 januari j.l. heeft het beroep van het bestemmingsplan 
Geluidszone Industrieterrein Noord bij de Raad van State plaatsgevonden. Tijdens de behandeling van het beroep 
van een eigenaar van een woonboot die op een ongewenste plek ligt, gaf de stadsadvocaat namens de 
gemeenteraad aan dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan een oplossing.  
 
Aangezien de PvdA betrouwbaar bestuur hoog in het vaandel heeft hebben wij de volgende vragen:  
1. Kan het college aangeven hoe er gewerkt wordt aan een oplossing achter de schermen en aangeven 

wat de huidige stand van zaken is? 
2. Wanneer worden de eigenaren van woonboten die nog geen permante plek hebben, geïnformeerd 

over de oplossing? 
  
 
5. Onderwerp: Regelvrije bijstand 
Vraagsteller: dhr. C.A.M.J. Lenting 
 
Tijdens een politiek café, mede georganiseerd met D66 vorig jaar over het principe van het basisloon, werd ook 
gesproken over een regelvrije bijstand. In diverse gemeenten in het land worden experimenten voorbereid om iets 
met regelvrije bijstand te gaan beginnen. Ook in Arnhem wordt er op diverse plaatsen gesproken over eventuele 
vormen van experimenten met een regelvrije bijstand. 
 
Dit leidt bij de SP tot de volgende vragen: 
1. Ziet het college mogelijkheden om in Arnhem voor een beperkte groep, bij wijze van experiment de 

regels aangaande de bijstand los te laten? 
2. Is het college bereid om bij het ministerie toestemming te vragen om de regels aangaande de 

bijstand voor een beperkte groep en bij wijze van experiment los te laten? 
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6. Onderwerp: communicatie inwoners en bezoekers betaalt parkeren  
e-rijders tijdens het opladen  
Vraagsteller: dhr. M.P. Venhoek 
 
 
Met ingang van 1 januari jl. is het beleid t.a.v. betaald parkeren voor e-rijders in Arnhem veranderd. Voor die tijd 
konden eigenaren van e-rijders hun auto tijdens het opladen gratis parkeren in het betaald parkeren gebied.  
 
Dit nieuwe beleid wordt, sinds eind vorige week, op de laadpalen middels een sticker kenbaar gemaakt. Vooralsnog 
heeft er nog geen algemene communicatie vanuit de gemeente plaatsgevonden maar worden er al wel boetes 
uitgeschreven.  
De fractie van D66 vindt het belangrijk dat inwoners, bezoekers en bedrijven tijdig en gericht geïnformeerd worden. 
 
Daarom heeft D66 de volgende vragen: 
1. Op welke wijze heeft en gaat het college ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers met elektrische 

auto’s weten dat ze op straat moeten betalen tijdens het opladen? 
2. Hoe heeft en gaat u voorkomen dat onwetende bezoekers van de stad de komende weken op de bon 

geslingerd worden? 
 
 

3. Mededelingen college van B&W 
Geen. 


