
Besluitvormende raad
(16-21525-17384)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 6 oktober 2016
Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (21.25 uur)
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : de heer H.H. de Vries (burgemeester/voorzitter), de heer J.G. van Maanen (SGP), de heer 
H. Mulder (SGP), de heer G.J. van Weelden (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), 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 A.W. Boot (plaatsvervangend 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 A.H. van Wijk (VVD).

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering binnengekomen van de
heer Van Wijk (VVD).

2. Bepaling voorstemnummer

• Nummer 14, mevrouw Challik (PvdA)

3. Vaststelling agenda

Besluit De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijsten

4.1 Besluitvormende raad van 15 september 2016, inclusief Lijst toezeggingen

4.2 Extra raadsvergadering van 29 september 2016

Besluit De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.

5. Stukken ter besluitvorming

5.1 Voorstel tot het nemen van een principe-besluit samenwerking GNL (2016-09-16641)

Raadsbesluit:
a) kennis te nemen van:

1. het eindrapport van november 2015 met als titel "GNL: samen sterker";
2. de daarop volgend uitgevoerde verdiepende analyse in de periode januari-juli 

2016, welke zijn vervat in het rapport "Vervolgproces GNL: samen sterker", 
inclusief bijlagenboeken;

3. het advies van de Ondernemingsraden van Geldermalsen, Neerijnen en 
Lingewaal, inclusief de reactie van de WOR-bestuurder;

4. de update van de begrotingsscan van de provincie Gelderland, inclusief 
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aanbiedingsbrief van Gedeputeerde Staten en

5. het collegebesluit d.d. 6 september 2016.
b) in principe te kiezen voor de variant bestuurlijke fusie (herindeling) in één keer tussen 

de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (GNL).
c) het college de opdracht te geven om met elkaar een volgende fase van de GNL-

samenwerking in te gaan: het uitwerken van het herindelingsontwerp. Op grond 
daarvan kan in 2017 een raadsbesluit volgen om de herindeling te effectueren.

d) een raming voor de kosten te maken voor het benodgde incidentele budget voor het 
herindelingsontwerp en bij de begrotingsbehandeling op 3 november 2016 een 
dekkingsvoorstel voor te leggen.

Besluit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de fractie van GBN een 
stemverklaring heeft afgelegd, dat zij zich niet kunnen vinden in het Manifest van Lingewaal.

5.2 Motie VVD Principebesluit samenwerking Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal 
(2016-09-16641)

Verzoekt het college:
a. In de verdere uitwerking van het herindelingsontwerp uit te gaan van reeds beschikbare 

nieuwe dienstverleningsconcepten waarbij er geen of beperkte investeringen nodig zijn in 
nieuwe huisvesting c.q. gebouwen zoals een gemeentehuis. 

Besluit De Motie van de fractie van de VVD is in stemming gebracht en verworpen met met 1 stem 
voor en 13 stemmen tegen. 

5.3 Voorstel tot kennisneming analyse oorzaken budgettekort bijstandsuitgaven i.h.k.v. de 
aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2016 en instemming met maatregelen tot 
tekortreductie bijstandsuitgaven uit advies Vangnet Werkzaak Rivierenland 
(2016-09-22031)

Raadsbesluit:
a) kennis te nemen van de analyse van oorzaken van het budgettekort bijstandsuitgaven 

in het kader van de aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2016 en 
b) in te stemmen met de maatregelen die worden genomen om tot tekortreductie van de 

bijstandsuitgaven te komen, zoals vastgelegd in het advies Vangnet van Werkzaak 
Rivierenland van 5 juli 2016.

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

5.4 Voorstel tot toekenning van een subsidie onder voorwaarden aan v.v. Ophemert van 
€ 15.000,= in afwijking van de beleidsregels cluster "sport, onderdeel buitensport" 
(2016-09-20760)

Raadsbesluit:
a) v.v. Ophemert een gemeentelijk subsidie toe te kennen van € 15.000,= voor het 

realiseren van een ruimte voor opslag van materialen, verzorgingsruimte en 
verbetering van de toegang van het sportpark, in afwijking van de beleidsregels cluster
“Sport, onderdeel buitensport”.

b) het subsidiebedrag van € 15.000,= toe te kennen aan de v.v. Ophemert als voorschot 
op de te zijner tijd, respectievelijk 2023 en 2015 aan te vragen subsidie voor renovatie 
van 2 velden.

c) de beschikbaarstelling en de dekking van de subsidie van € 15.000,= ten laste van de 
bestemmingsreserve Buitensportaccommodaties te brengen via bijgevoegde 
begrotingswijziging.

Besluit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad, behoudens 
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de fractie van de SGP, in overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de fractie 
van GBN een stemverklaring heeft afgelegd, dat zij zich, ondanks dat zij geen antwoord 
hebben ontvangen op hun vraag, zich kunnen vinden in het voorstel.

5.4 Voorstel tot vaststelling van het vergaderschema gemeenteraad Neerijnen 2017
(2016-09-10339)

Raadsbesluit:
a) het vergaderschema 2017 gemeenteraad Neerijnen vast te stellen.

Besluit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de fractie van de SGP een 
stemverklaring heeft afgelegd, dat zij geen eindtijd van de vergadering wensen als dit de 
besluitvorming in de weg staat, en speling krijgen in het tijdstip van het fractieoverleg. 

5.5 Lijst ingekomen stukken

Besluit De Lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

6. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.

Vastgesteld in de besluitvormende raad van 3 november 2016

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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