
Oordeelsvormende raad
(18494\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 8 oktober 2015
Tijd : 19.30 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 en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er is een 
bericht van verhindering binnengekomen van de heer Van Gellicum (CDA) en de heer Van 
Wijk (VVD).

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3. Vaststelling agenda

De heer Van Wendel de Joode verzoekt opnieuw aan de raad om een agendapunt te 
mogen toevoegen, nu naar aanleiding van de ontvangen informatienota peuterspeelzalen.
De voorzitter concludeert dat er binnen de raad een meerderheid te vinden is voor de 
uitbreiding van de agenda met het agendapunt peuterspeelzalen. Zij stelt voor om dit te 
agenderen als agendapunt 6.3.
De raadsleden stemmen hiermee in.

De agenda is gewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst oordeelsvormende raad van 17 september 2015

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Lijst ingekomen stukken

Advies De lijst ingekomen stukken kan voor de Besluitvormende raad worden geagendeerd.

6. Raadstukken

6.1 Voorstel tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling LANDER per 1 januari 2016 
(2015-07-20955)
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Oordeelsvormende raad
Raadsbesluit:

a) opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling LANDER per 1 januari 2016 en
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.

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad.

6.2 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

Toezegging

De heer Veeken geeft aan dat de kruising bij De Kraan erg onoverzichtelijk is en verzoekt 
daar naar te kijken en mogelijk op te lossen door er bijvoorbeeld één van de beide wegen 
tot een voorrangsweg te maken.
Wethouder Kool neemt dit verzoek mee en zegt toe er naar te zullen laten kijken.

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad.

6.3 Bespreekpunt peuterspeelzalen Neerijnen

De heer Van Wendel de Joode geeft aan dat hij in de vorige vergadering hierover vragen 
heeft gesteld, die (summier) zijn beantwoord door het college. Vervolgens ontvangt hij een 
Persbericht die de dag later gevolgd wordt door een Informatienota, waarin nogal wat 
addertjes verscholen liggen. Hij merkt op dat er bij het gemeentebestuur al langer bekend 
was dat er meer uitgaven zijn dan inkomsten bij de peuterspeelzalen en had dan ook wel 
wat actiever actie verwacht vanuit het college op dat gegeven. De nu gekozen oplossing 
leidt voor sommige personeelsleden tot ontslag, waarbij leeftijdsdiscriminatie denkbaar is. 
Ook de communicatie laat nogal te wensen over, met name naar de mensen uit Ophemert.
Mevrouw Van Kuilenburg zegt dat ze met verbazing het Persbericht heeft gelezen, waarin 
Dikkie Dik per 1 november 2015 wordt gesloten. Het college houdt zich niet aan de 
afspraken met betrekking tot de besluitvorming over toekomstige ontwikkelingen in de 3 
pilot-dorpen, te weten Waardenburg, Haaften en Ophemert. Hoe kan het dan zijn dat juist 
in Ophemert, waar Dikkie Dik moest worden ondergebracht in het Kulturhus, mede om de 
exploitatie sluitend te krijgen en met de toekomstige ontwikkeling van Slingerbos gesloten 
gaat worden. Juist in de pilot-dorpen zouden we trachten de voorzieningen in stand te 
houden. Daarbij komt dat de wethouder in de werkgroep Onderwijs heeft aangegeven dat 
eerst duidelijkheid moest komen over de financiële situatie bij de 4 peuterspeelzalen, 
voordat hij een voorstel in de raad zou brengen en we nu met inmiddels genomen 
besluitvorming worden geconfronteerd. Waar we het, met betrekking tot de sluiting van 
peuterspeelzaal Dikkie Dik niet mee eens kunnen zijn.
De heer Van de Wardt zegt dat de wethouder heeft gezocht naar de best denkbare 
oplossing om zoveel mogelijk peuterspeelzalen open te houden. Het is altijd een probleem 
dat er bij een maatschappelijke overname mensen hun werk verliezen, maar dat is 
onvermijdelijk. Ook hij heeft een betere oplossing niet voorhanden.
De heer Van Maanen geeft aan dat zijn fractie zich terughoudend opstelt met betrekking 
tot de problematiek rondom de peuterspeelzalen, temeer omdat u bekend is hoe zijn fractie 
hier tegenover staat. Maar dat neemt niet weg dat ook hij benieuwd is naar de reden 
waarom juist gekozen is om Ophemert te sluiten.
De heer Nouwens sluit zich hierbij aan, ook zijn fractie is benieuwd naar de reden voor de 
keuze Ophemert. Waarom is er gekozen voor deze rol voor Ophemert in de oplossing, wat 
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Oordeelsvormende raad
betekent dat voor de andere dorpen en hoe verhoudt zich die keuze ten opzichte van het 
beleid peuterspeelzalen.
De heer Hakkert gaat in op de zorg voor peuters die in eerste instantie kwalitatief 
gewaarborgd moet zijn. Hoeveel peuters zijn er eigenlijk in de gemeente Neerijnen en 
hoeveel daarvan maken gebruik van deze peuterspeelzalen. Dat de opvang en begeleiding 
gebeurt in 4 of in 3 peuterspeelzalen is daaraan ondergeschikt.
Wethouder Andriesse antwoordt dat er 70 kinderen, waarvan ook nog een paar uit Tiel 
gebruik maken van de peuterspeelzalen en dat na binnenkomst van de brief van SPGN 
voor de zomervakantie het zijn eerste prioriteit was om ervoor te zorgen dat het 
peuterspeelzaalwerk ook na 1 november doorgang kon vinden. In de gesprekken met 
SPGG kwam naar voren dat zij een doorrekening hebben gemaakt, waarbij het nodig is 
voor een sluitende exploitatie om te werken met een bezetting van minimaal 16 kinderen 
per groep. SPGG heeft op basis daarvan dus keuzen gemaakt voor de locaties. Het is hem 
niet bekend hoeveel kinderen er precies in Neerijnen zijn binnen de leeftijdscategorie voor 
de peuterspeelzalen, maar bij een toenemende vraag voor het peuterspeelzaalwerk komt 
hij graag bij de raad terug voor wellicht meerdere locaties.
De heer Van Wendel de Joode zegt dat de leidsters uit Ophemert kansloos zijn bij een 
herverdeling van het werk binnen de nieuwe situatie.
De heer Van Maanen vraagt zich af hoe de nu gekozen oplossing zich verhoudt tot de 
plannen, die er ook zijn om te komen tot een integratie van het peuterspeelzaalwerk bij het 
lokale basisonderwijs. Is er wel contact geweest met de basisscholen hierover.
De heer Nouwens geeft aan vernomen te hebben dat de peuterspeelzaal in Ophemert nu 
al een groep heeft van 18 kinderen en in dat dorp is zeker nog potentie aanwezig voor 
groei van het aantal kinderen. Hoe verhoudt de potentiële groei zich ten opzichte van het 
vastgestelde beleidsplan van toen. Ook met betrekking tot de communicatiemomenten 
heeft hij vraagtekens bij de geheimhouding die daarbij is opgelegd aan de 
gespreksdeelnemers.
De heer Kurpershoek zou graag van de wethouder vernemen waarom juist de keus voor 
sluiting op Ophemert is gevallen.
Wethouder Andriesse antwoordt dat de gemeente slechts een subsidierelatie heeft met de 
SPGN. De stichting is verantwoordelijk voor het peuterspeelzaalwerk en heeft richting de 
ouders gecommuniceerd over de op handen zijnde sluiting. Daarna is er ook communicatie 
richting de ouders vanuit de gemeente gevoerd. Daarnaast is er contact geweest hierover 
met de basisscholen.
De heer Nijhoff vraagt hoe er dan expliciet met de betrokkenen uit Ophemert is 
gecommuniceerd.
De heer Andriesse geeft aan dat er informatiemomenten zijn georganiseerd, maar waarop 
helaas niet altijd alle ouders af kwamen.
Mevrouw Van Kuilenburg vult aan dat dit ook kwam doordat de informatie onder embargo 
werd gedeeld.
Wethouder Andriesse zegt niet in te kunnen gaan op de gemaakte opmerking.
De heer Van Wendel de Joode vindt het niet chique van deze wethouder dat hij de raad in 
deze niet serieus neemt.
Wethouder Andriesse antwoordt het niet te weten of er op die avond is gemeld dat de 
verstrekte informatie onder embargo is gegeven, maar als u daar prijs op stelt wil hij dat 
wel navragen. Maar wat betreft Ophemert, leidt 18 kinderen tot invulling van 2 dagdelen.
De heer Van Wendel de Joode vraagt waarom getallen maar steeds een hoofdrol blijven 
spelen.
Mevrouw Challik vindt dat bedrijfsvoering een zaak is van de stichting, waar wij ons niet in 
kunnen mengen. De kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk moet gewaarborgd zijn. Ze 
vraagt of er ook nog naar andere organisaties is gekeken.
De heer Kurpershoek vraagt hoe zij dan de notitie eigenlijk leest.
Mevrouw Challik antwoordt dat het peuterspeelzaalwerk uiteindelijk toch zal opgaan in de 
basisscholen. Nu gaan nog 3 van de 4 peuterspeelzalen door in Neerijnen.
De heer Van de Wardt wil even gezegd hebben dat de ontvangen Informatienota vanuit 
het college kwam en niet vanuit de PvdA.
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Oordeelsvormende raad
De heer Van Maanen vraagt hoeveel geld er jaarlijks naar de peuterspeelzalen gaat en 
wat het voorstel wordt vanuit deze raad, hoe Ophemert open te houden?
Mevrouw Van Kuilenburg zegt dat Dikkie Dik ongeveer € 3.000,= tekort komt om de 
exploitatie rond te krijgen. Ze stelt voor om dat beschikbaar te stellen vanuit de Algemene 
Reserve. Maar eigenlijk is zij zelf nog steeds benieuwd naar de uitleg van de wethouder op 
het gegeven dat er in de werkgroep Onderwijs is gezegd, dat eerst het financiële plaatje 
duidelijk moest zijn alvorens de raad zou worden betrokken. Ook heeft zij vernomen dat 
tijdens het gesprek tussen de vertegenwoordigers vanuit Ophemert en de wethouders het 
Persbericht al is uitgegaan, klopt dat? Om in voetbaltermen te spreken is dit toch wel een 
gele kaart voor de handelswijze van de wethouder op dit dossier.
De heer Van Wendel de Joode ondersteunt het GBN-voorstel.
De heer Van Maanen geeft aan dat er € 47.000,= in de begroting staat voor het 
peuterspeelzaalwerk. Als het aantal peuterspeelzalen nu terug gaat van 4 naar 3 geeft dat 
dan een verlaging van het budget van € 12.000,= te zien?
Wethouder Andriesse verzoekt de voorzitter om schorsing, waarin hij zich op de hoogte 
kan laten stellen van de cijfers. Hij herhaald dat we slechts een subsidierelatie hebben met 
de stichting en dat zij een eigen zelfstandige verantwoordelijkheid hebben.
Mevrouw Van Kuilenburg vraagt waarom de wethouder niet eerder de raad hierbij heeft 
betrokken, dat had volgens haar nog voor het zomerreces gekund.
Wethouder Andriesse benadrukt nog eens dat hij 1 maand de tijd had om het 
peuterspeelzaalwerk voor 70 kinderen na 1 november 2015 veilig te stellen.
Mevrouw Van Kuilenburg vraagt ook schorsing aan voor overleg.

De vergadering wordt geschorst om 20.20 uur.
De vergadering wordt heropend om 20.35 uur.

Mevrouw Van Kuilenburg verzoekt om toekenning van een overbruggingskrediet voor 
Dikkie Dik van maximaal € 5.000,= om deze peuterspeelzaal open te houden.
De heer Hakkert herhaald wat hij voor de schorsing ook al heeft aangegeven. De opleiding 
van de peuters moet gewaarborgd zijn en of het aanbod van peuterspeelzaalwerk nu 
vanuit 3 of 4 peuterspeelzalen worden verzorgd is hieraan inherent. De gemeente moet 
niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Leefbaarheid staat hier los van en is iets 
anders.
De heer Van Maanen vraagt of die overbruggingskrediet dan alleen gevraagd wordt voor 
Ophemert. Geeft dat financieel geen precedentwerking naar de andere peuterspeelzalen.
Mevrouw Van Kuilenburg antwoordt dat 3 van de 4 peuterspeelzalen immers al zijn gered, 
dus is het de bedoeling om de 4e ook open te houden. Daar is de bedachte oplossing voor.
De heer Mulder vraagt de wethouder naar het huidige bedrag in de begroting dat bedoeld 
is voor de opvang in 4 peuterspeelzalen. Wordt in de nieuwe situatie hetzelfde bedrag 
gehandhaafd voor 3 peuterspeelzalen? Ook vraagt hij zich af of de 4e peuterspeelzaal te 
redden valt met een bedrag van € 5.000,=.
Wethouder Andriesse antwoordt dat er geen € 47.000,= aan subsidie naar de 
peuterspeelzalen gaat, maar dat dit een bedrag is van € 23.000,=. Daarvoor kan de SPGG 
wel een hoogwaardig aanbod verzorgen.
De heer Van Maanen vraagt hoe de wethouder tegenover het voorstel van GBN-VN staat.
Wethouder Andriesse geeft aan dat de raad beslist over het voorstel van GBN-VN.
Burgemeester Van Ruijven vraagt mevrouw Van Kuilenburg naar het vervolg. Gaat u een 
Motie opstellen om het college hiervoor een opdracht te geven?
Mevrouw Van Kuilenburg geeft aan dat zijn de “pauze” voorafgaand aan de 
besluitvormende raad vanavond gaat gebruiken om samen met VN de Motie op papier te 
zetten.

7. Mededelingen
• Algemene mededelingen
• Gemeenschappelijke Regelingen en Verbonden partijen

4



Oordeelsvormende raad
• Regio Rivierenland (speerpuntberaden en/of algemeen bestuur)

Wethouder Krook meldt dat de raad afgelopen week een Informatienota mantelzorg-
compliment heeft ontvangen. Naar volgend jaar zal een deel van het beschikbare budget 
worden overgeheveld. Met Lingewaal en Geldermalsen zijn we momenteel in overleg om 
te komen tot een uitgebreider document over de afstemming van het beleid voor de 
komende jaren. Dat beleidsdocument zal aan uw raad worden voorgelegd ter vaststelling.

Wethouder Verwoert geeft aan dat er bij de regiobijeenkomst op 5 oktober 2015 een 
goede opkomst was vanuit Neerijnen en dat deze avond een goede inbreng vanuit de 
raden heeft opgeleverd.
De heer Van Maanen vraagt of we in het proces tot de vaststelling van het uiteindelijke 
beleidsdocument niet nog een tussenstop moeten inbouwen voor een terugkoppeling op 
de inbreng van 5 oktober 2015.  Ook vraagt hij naar de status van de kopgroep Tiel, 
Zaltbommel, Culemborg en Geldermalsen.
Wethouder Verwoert antwoordt dat er verwarring ontstaat doordat er momenteel 3 
processen  parallel aan elkaar lopen binnen de Regio. Naast de visie Regio Rivierenland, 
het ombouwen van de Logistieke Hotspot naar Gelders Corridor en de gebiedsopgaven uit 
het nieuwe Regiocontract. Voor deze laatste is nu een inventarisatieronde vanuit de 
Provincie gaande. Hij snapt dat het ingewikkeld verhaal is, maar verwacht dat er tegen het 
einde van dit jaar meer duidelijkheid zal zijn. Hij adviseert de Regionale Agendacommissie 
ook om die duidelijkheid te vragen.
De heer Van Tellingen vraagt naar de positie van de raden en wanneer zij erbij worden 
betrokken.
Wethouder Verwoert zegt dat de Provincie nu inventariseert ten opzichte van de 
Regiocontracten en dat hij ook nog geen zicht heeft op het Gelders Corridor. De invulling 
van de speerpunten zal een vorm van cofinanciering worden. De genoemde kopgroep-
gemeenten heeft betrekking op het Gelders Corridor.
De heer Nijhoff merkt nog op dat hij het verzoek van de heer Van Maanen ondersteunt om 
tussentijdse terugkoppeling van verwerkte resultaten.

8. Rondvraag

Toezegging

De heer Nijhoff vraagt nog eens naar de reden voor het afzagen van de nieuwe 
lantaarnpalen binnen de bebouwde kom aan de Dorpsstraat. 
Wethouder Kool zegt toe deze vraag schriftelijk te zullen beantwoorden.

De heer Nijhoff heeft in een persbericht in de krant gelezen over een bedrag voor de 
overname van de v.v. Opijnen. Klopt dit? 
Wethouder Andriesse antwoordt dat dit verhaal in de krant helemaal niet klopt. Het 
voorstel dat uw raad hierover bij de fusie heeft vastgesteld is uitgevoerd.

De heer Van de Wardt herhaald zijn vraag die hij gesteld had willen hebben bij het 
agendapunt over LANDER. Hij geeft aan dat in de plannen uitgegaan wordt van 80% 
functievolgers, maar dat hiervan nog maar 15% is gerealiseerd. Dat geeft onrust en zorgen 
onder het personeel.
Wethouder Krook antwoordt dat de onrust onder het personeel bekend is en daarover 
vindt veelvuldig overleg plaats. Maar het laat onverlet dat er zorgen zijn over de 
herplaatsingen en het ook zo kan zijn dat er soms een andere functie zal worden 
aangeboden.

De heer Nouwens vraagt naar het proces en de afhandeling van de PGB. Wat zijn de 
ervaringen uit de afgelopen tijd en zijn er nog aanpassingen nodig in de begroting.
Wethouder Krook antwoordt dat het begrotingstechnisch moeilijk is, alle gegevens zijn nog 
niet binnen. De afhandeling van de herindicatie PGB voor 1 oktober halen we niet, maar 
we streven er wel naar om 1 november te halen. De herindicatie doet Tiel voor ons en dat 
ligt op schema.
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De heer Nouwens vraagt hoe we dit richting de burgers communiceren.
Wethouder Krook geeft aan dat burgers constant worden geïnformeerd, maar dat als 
burgers nog vragen en/of opmerkingen hebben ze altijd bij de gemeente terecht kunnen.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

Vastgesteld in de Oordeelsvormende raad van 3 november 2015

De raadsgriffier, De voorzitter,

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