
Besluitvormende raad
(21525\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 24 november 2016
Tijd : 23.20 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : de heer H.H. de Vries (burgemeester/voorzitter), de heer J.G. van Maanen (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.H. van Wijk (VVD), de heer A.C. Hakkert (CDA), de heer ing. A. van Gellicum (CDA), 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 : mevrouw H.B. Challik (PvdA) en de heer H. Mulder (SGP).

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering binnengekomen van 
mevrouw Challik (PvdA) en de heer Mulder (SGP).

2. Bepaling voorstemnummer

• Nummer 6, de heer Van Tellingen (VN)

3. Vaststelling gewijzigde agenda

De gewijzigde agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst van de vergadering van 3 november 2016, inclusief Lijst toezeggingen

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Stukken ter besluitvorming

5.1 Voorstel tot instemming met de instelling van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) Regio 
Rivierenland (2016-11-17432)

Raadsbesluit:
a) in te stemmen met de instelling van een Regional Investeringsfond (RIF) met de 

kaders, zoals opgenomen in dit voorstel en toegelicht in bijgevoegde "informerende 
notitie" en

b) in 2017 kennis te nemen van een systeem-evaluatie over de werking van het fonds en 
afhankelijk daarvan te besluiten over voortzetting na 2017.

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

5.2 Voorstel tot vaststelling van het VVE-beleid “Jong geleerd is … Oud gedaan” 2016-2020 
gemeente Neerijnen (2016-11-21467)
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Raadsbesluit:

a) vaststelling van het VVE-beleid “Jong geleerd is … Oud gedaan” 2016-2020 gemeente 
Neerijnen.

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

5.3 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het Bestemmingsplan "Kern Varik" (2016-11-20964)

Raadsbesluit:
a) in te stemmen met de wijze van afhandeling van de ingekomen zienswijzen 

overeenkomstig het gestelde in de Nota zienswijzen, vooroverleg en ambtshalve 
aanpassingen ontwerpbestemmingsplan “Kern Varik” (als bijgevoegd);

b) de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren;
c) in te stemmen met de ambtshalve aanpassingen zoals aangegeven in de Nota 

zienswijzen, vooroverleg en ambtshalve aanpassingen ontwerpbestemmingsplan 
“Kern Varik” (als bijgevoegd);

d) het ontwerpbestemmingsplan “Kern Varik” op basis van de Nota zienswijzen, 
vooroverleg en ambtshalve aanpassingen ontwerpbestemmingsplan “Kern Varik” 
gewijzigd vast te stellen en

e) geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.

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

5.4 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het Ontwerpbestemmingsplan “Ammanswal 
ongenummerd te Waardenburg” (2016-11-17723)

Raadsbesluit:
a) in te stemmen met de opgestelde Nota van zienswijzen;
b) het ontwerpbestemmingsplan “Ammanswal ongenummerd” op basis van de Nota van 

zienswijzen gewijzigd vast te stellen;
c) het gewijzigde bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen voor beroep 

en
d) geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.

Besluit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de fractie van GBN tegen heeft 
gestemd.

5.5 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het Bestemmingsplan “Aeneas Mackaylaan te 
Ophemert” (2016-11-17929)

Raadsbesluit:
a) het Bestemmingsplan “Aeneas Mackaylaan Ophemert” gewijzigd vast te stellen en
b) geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.

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

5.6 Voorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2016 (2016-11-17581)

Raadsbesluit:
a) de Najaarsnota 2016 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stelllen.

De fractie van GBN heeft een stemverklaring afgelegd, waarin zij aangeven tegen het 
vermelde over de Samenwerking AVRI, het Sociaal Domein en Sociale Zaken op bladzijde 2 
worden geacht te hebben gestemd.
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Besluit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel.

5.7 Voorstel tot de besteding van de opbrengst Precariobelasting 2014 en 2015
(2016-11-21690)

Raadsbesluit:
a) in te stemmen met de bestedingsvoorstellen 1 t/m 13;
b) de te ontvangen middelen in de komende jaren als incidentele baten te beschouwen 

en voor de besteding daarvan nu al prioriteiten te stellen;
c) de structurele gevolgen van de voorgestelde bestedingen te betrekken bij de 

afwegingen in de Perspectievennota 2018-2021 en
d) de begrotingswijzigingen 2016-9 en 2017-3 vast te stellen.

Besluit

Het Amendement van de VVD is ingetrokken en niet in stemming gebracht.

Het Amendement (2) van VN is in stemming gebracht, de fractie van VN heeft voor gestemd 
en de fracties van SGP, CDA, GBN, PvdA en VVD hebben tegen gestemd waarmee het 
amendement is verworpen met 3 stemmen voor en 10 stemmen tegen.

Het Amendement (3) van de PvdA is in stemming gebracht, de fracties van PvdA, CDA en 
VVD hebben voor gestemd en de fracties van GBN, SGP en VN hebben tegen gestemd 
waarmee het amendement is verworpen met 5 stemmen voor en 8 stemmen tegen. De 
fracties van het CDA, VN en de SGP hebben voorafgaand een stemverklaring afgelegd.

Het Amendement (4) van de PvdA is in stemming gebracht, de fractie van de PvdA heeft voor 
gestemd en de fracties van CDA, SGP, VVD, GBN en VN hebben tegen gestemd waarmee het  
amendement is verworpen met 1 stem voor en 12 stemmen tegen. De fractie van het CDA 
heeft voorafgaand een stemverklaring afgelegd.

Het Amendement (5a) van VN is in stemming gebracht, de fracties van VN, GBN en CDA 
hebben voor gestemd en de fracties van SGP, VVD en PvdA hebben tegen gestemd waarmee 
het amendement is aangenomen met 8 stemmen voor en 5 stemmen tegen. De fractie van 
het CDA heeft voorafgaand een stemverklaring afgelegd.

Het Amendement (5b) van VN is in stemming gebracht, de fracties van VN, PvdA, SGP en 
CDA hebben voor gestemd en de fracties van GBN en VVD hebben tegen gestemd waarmee 
het amendement is aangenomen met 8 stemmen voor en 5 stemmen tegen. De fractie van 
het CDA heeft voorafgaand een stemverklaring afgelegd.

Het Amendement (6) van de PvdA is in stemming gebracht, de fractie van de PvdA heeft voor 
gestemd en de fracties van CDA, SGP, VVD, GBN en VN hebben tegen gestemd waarmee het  
amendement is verworpen met 1 stem voor en 12 stemmen tegen. De fractie van het CDA 
heeft voorafgaand een stemverklaring afgelegd.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming,maar met het geven van een 
eindoordeel door de fracties over de onderdelen 1 t/m 13 uit het voorstel (zie volgende 
bladzijde) en het aanhouden van besluitpunt d., besluit de gemeenteraad in overeenstemming 
met het voorstel, waarop de aangenomen Amendementen 5a en 5b van VN van toepassing 
zijn verklaard en waarbij opgemerkt dat de fracties van de PvdA, GBN, VN en de VVD 
voorafgaand een stemverklaring hebben afgelegd.
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SGP (2) VN (3) GBN (3) VVD (2) CDA (2) PvdA (1) Uitkomst

1 voor, ... voor, ... voor, ... voor, ... voor, ... voor, ... 13 - 0

2 voor voor, ... tegen, ... voor voor voor 10 - 3

3 voor, ... voor voor voor voor voor, ... 13 - 0

4 voor voor voor voor voor voor 13 - 0

5 voor voor voor, ... tegen, ... voor voor 11 - 2

6 voor voor voor voor voor voor 13 - 0

7 voor voor voor voor voor voor, ... 13 - 0

8 voor voor, ... tegen voor voor voor 10 - 3

9 voor voor voor voor voor voor 11 - 2

10 voor voor tegen voor voor voor 10 - 3

11 voor voor voor tegen, ... voor voor 11 - 2

12 voor, ... voor voor voor voor voor, ... 13 - 0

13 voor voor voor voor voor voor 13 - 0

5.8 Lijst ingekomen stukken

Besluit De Lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld, waarbij de “vertrouwelijkheid” op de 
Informatienota handhavingszaak Ammanswal te Waardenburg (B3) door de raad is 
bekrachtigd.

6. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.35 uur.

Vastgesteld in de besluitvormende raad van 15 december 2016

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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