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BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 8 oktober 2015
Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (21.30 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.C. Hakkert (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 : de heer ing. A. van Gellicum (CDA) en de heer A.H. van Wijk (VVD).

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Bepaling voorstemnummer

• Nummer 7, mevrouw Van Kuilenburg (GBN)

3. Vaststelling agenda

Mevrouw Van Kuilenburg wenst namens de fracties van GBN en VN een Motie vreemd 
aan de orde van de dag in te dienen.
De voorzitter stelt voor om de Motie te agenderen als agendapunt 5.4.
De raadsleden kunnen instemmen met dit voorstel.

De agenda is gewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst van de vergadering van 17 september 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 opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling LANDER per 1 januari 2016 
(2015-07-20955)

Raadsbesluit:
a) opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling LANDER per 1 januari 2016 en
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b) tegelijkertijd het Algemeen Bestuur van de GR LANDER te verzoeken om:

1) te besluiten tot liquidatie van LANDER en het stellen van de daarvoor nodige 
regels

2) een liquidatieplan vast te stellen, gehoord de gemeenteraden van de in de 
GR LANDER deelnemende gemeenten.

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

5.3 Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Kraan 1 te Est -toepassen bestuurlijke lus- 
(2015-07-15505)

Raadsbesluit:
a) conform artikel 8:51d Awb (herstel gebrek in hoger beroep) het bestemmingsplan 

“De Kraan 1 te Est” opnieuw vaststellen

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

5.4 Motie vreemd aan de orde van de dag: Peuterspeelzaal Dikkie Dik te Ophemert

Mevrouw Van Kuilenburg leest de inhoud van de Motie GBN-VN voor.
Meerdere raadsleden vragen een schorsing aan.

De voorzitter schorst de vergadering om 21.38 uur.
De voorzitter heropent de vergadering om 21.50 uur.

De heer Hakkert geeft aan dat de tekst nog wel wat ruimte laat voor vragen, die nu niet 
beantwoordt kunnen worden. Voorschoolse educatie lijkt gewaarborgd te zijn. SPGG vult 
die in. Je zou misschien nog kunnen meegeven aan SPGG om de mogelijkheden te 
onderzoeken waarop Ophemert open zou kunnen blijven. Zijn fractie zal daarom tegen de 
Motie stemmen.
De heer Van Maanen zegt dat zijn partij van mening is, dat het peuterspeelzaalwerk geen 
onmisbare schakel is. De sluiting daarentegen is wel te betreuren. Er is door de raad in 
2012 een besluit genomen op het beleid voor het peuterspeelzaalwerk, waarna tot de 
privatisering in de stichting SPGN is overgegaan. Tot 2014 zou er nog sprake zijn van een 
overgangsregeling en daarna dient de stichting zijn eigen broek op te houden. Zijn fractie 
kan zich dan ook niet vinden in de Motie. De raad is wel degelijk in de gelegenheid 
gesteld om een weloverwogen mening te geven en 15 oktober is nogal snel om met een 
nieuw voorstel te komen. Ook is het nog maar de vraag wie dat voorstel moet maken de 
gemeente of de stichting. Als laatste kan hij melden dat de financiële consequenties niet 
gedekt zijn en hij er geen beeld bij heeft.
De heer Nouwens merkt op dat de Motie duidelijke afwegingen maakt die vragen 
oproepen. Met name de laatste opdrachtformulering, termijn? Hij verzoekt wel om na te 
gaan bij SPGG wat de mogelijkheden zijn.
Mevrouw Challik is blij met de voortgang. Kinderen kunnen snel naar school en er is zorg 
voor het personeel. Het verzoek om Dikkie Dik open te houden kan gedaan worden aan 
SPGG.
Wethouder Andriesse gaat in op de uitvoerbaarheid van de voorliggende Motie. Agenda-
technisch is de Motie niet haalbaar. Ook kan het college dit niet berekenen. Gehoord 
hebbende de discussie en de inventarisatie daaruit is het zo niet mogelijk.
Mevrouw Van Kuilenburg vindt het jammer maar trekt de Motie niet in.
De heer Van Wendel de Joode geeft aan de Motie eveneens niet in te trekken. Sinds 
2012 zijn de tijden nogal veranderd, tijden veranderen constant en daarop dus ook je 
beleid. Hij vindt het dan ook treurig dat dit neergelegd wordt bij SPGG.
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Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming verwerpt de gemeenteraad de Motie 

vreemd aan de orde van de dag met 6 stemmen voor en 7 stemmen tegen, waarbij 
opgemerkt dat de fracties van GBN en VN worden geacht voor te hebben gestemd en de 
fracties van VVD-SGP-CDA-PvdA worden geacht tegen te hebben gestemd.

6. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

Vastgesteld in de besluitvormende raad van 3 november 2015

De raadsgriffier, De voorzitter,

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