
Besluitvormende raad
(18494\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 17 september 2015
Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (21.45 uur)
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : mevrouw L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen (burgemeester/voorzitter), de heer J.G.
van Maanen (SGP), de heer G.J. van Weelden (SGP), de heer H. Mulder (SGP), de
heer C.F. van Wendel de Joode (VN), de heer W. Kurpershoek (VN), de heer drs. E.J. van
Tellingen (VN), mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer C. Nijhoff (GBN), de heer A.P.M.
Veeken (GBN), de heer drs. S.L.T.A.J. Nouwens (VVD), de heer A.H. van Wijk (VVD), de heer
A.C. Hakkert (CDA), de heer ing. A. van Gellicum (CDA), mevrouw H.B. Challik (PvdA), de
heer R. van de Wardt (PvdA), de heer K.G. Steenbergen (raadsgriffier), de heer T. Kool
(wethouder), de heer ing. H.A. Verwoert (wethouder), de heer drs. J. Krook (wethouder) en de
heer J. Andriesse(wethouder).

Afwezig : -

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Bepaling voorstemnummer

• Nummer 14, mevrouw H.B. Challik (PvdA)

3. Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst van de vergadering van 9 juli 2015, inclusief Lijst toezeggingen

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Stukken ter besluitvorming

5.1 Lijst ingekomen stukken

Besluit De Lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

5.2 Voorstel tot vaststelling van het Paraplu-bestemmingsplan Standplaatsen (2015-06-
17589)

Raadsbesluit:
a) het bestemmingsplan Standplaatsen gewijzigd vast te stellen en
b) geen exploitatieplan conform artikel 6.12 lid 2 Wro vast te stellen.

Stemverklaring

Besluit

De fractie VN legt een stemverklaring af: zij stemmen in met het voorstel, maar niet met 
de door het college vastgestelde tarieven zoals opgenomen in de beleidsregels 2015. De 
beleidsregels 2015 nemen zij daarom voor kennisgeving aan. Ook wenst de fractie de 
vrijheid te behouden om hierop terug te komen als blijkt dat de tariefstelling tot 
ongewenste ontwikkelingen zal leiden omwille van de leefbaarheid.
De fractie GBN legt een stemverklaring af: zij stemmen in met het voorstel, maar niet met
de vastgestelde tariefstelling.
De fractie VVD legt een stemverklaring af: zij stemmen in met het voorstel, maar de 
beleidsregels zijn voor de fractie niet akkoord.
Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel.
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Besluitvormende raad
5.3 Voorstel afsplitsing AVRI, vormen van een Gemeenschappelijke Regeling AVRI en 

vaststelling 43e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland
(2015-06-20918)

Raadsbesluit:
a) het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling AVRI, overeenkomstig het 

bijgevoegde integrale voorstel en kennis nemen van de bijbehorende 
beslisdocumenten;

b) het college toestemming te verlenen, overeenkomstig artikel 1 tweede lid van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen, om de Gemeenschappelijke Regeling AVRI 
te treffen overeenkomstig het bijgevoegde integrale voorstel;

c) in te stemmen met de 43e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regio 
Rivierenland, overeenkomstig het bijgevoegde wijzigingsbesluit;

d) het college onderscheidenlijk de burgemeester toestemming te verlenen, 
overeenkomstig artikel 1 tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, 
om in te stemmen met de 43e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
Regio Rivierenland overeenkomstig het bijgevoegde wijzigingsbesluit;

e) het college toestemming te verlenen, overeenkomstig artikel 1 tweede lid van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen, om in te stemmen met de gevolgen van de 
uittreding van het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland uit de 
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR), 
alsmede voor de toetreding van het dagelijks bestuur van de AVRI tot de 
Gemeenschappelijke Regeling BSR;

f) op grond van artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen positief te 
adviseren over de deelneming van AVRI in de besloten vennootschappen ARN 
b.v. en AVRI-realisatie b.v. door AVRI de aandelen van deze besloten 
vennootschappen om niet over te laten nemen door de Regio Rivierenland en

g) wethouder T. Kool aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling AVRI en wethouder H.A. Verwoert als 
plaatsvervangend lid.

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel.

5.4 Voorstel tot vaststelling van het Vergaderschema 2016 gemeente Neerijnen
(2015-06-10339)

Raadsbesluit:
a) het vergaderschema 2016 gemeente Neerijnen vast te stellen.

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de fractie van GBN wordt 
geacht tegen te hebben gestemd.

6. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.

Vastgesteld in de besluitvormende raad van 8 oktober 2015

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen
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