
Oordeelsvormende raad
(18494\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : dinsdag 3 november 2015
Tijd : 19.00 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. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3. Vaststelling agenda

De heer Nouwens verzoekt om te beginnen met agendapunt 6.3 (programmabegroting 
2016), want dat komt beter uit met het houden van zijn Algemene beschouwingen.
De voorzitter legt het verzoek voor bij de andere raadsleden.
De overige raadsleden hebben geen moeite met dit voorstel.

De agenda is gewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst oordeelsvormende raad van 8 oktober 2015

De heer Nijhoff wenst op te merken dat hij de beantwoording van zijn vraag over de 
afgezaagde lantaarnpalen binnen de bebouwde kom in de Dorpsstraat te Waardenburg zeer 
teleurstellend vind. 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Lijst ingekomen stukken

Mevrouw Van Kuilenburg geeft aan dat haar fractie niet instemt met de beantwoording  
vanuit de raad op de ingekomen brief van de heer Pijls (A6).

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

6.3 Voorstel Programmabegroting 2016 gemeente Neerijnen (2015-08-20671)

Raadsbesluit:
a) de begroting 2016 op programmaniveau vast te stellen;
b) de meerjarenraming 2017-2019 als financieel kader op te nemen voor de komende 

jaren;
c) in te stemmen met en vaststellen van de investeringen en activiteiten uit het 

Meerjaren investerings- en activiteitenplan zoals dat is opgenomen in bijlage 5.1 van 
de programmabegroting 2016 en het college te autoriseren tot het doen van uitgaven
ten behoeve van de voor het jaar 2016 opgenomen investeringen en activiteiten en

d) in te stemmen met de tarieven voor de lokale heffingen 2016 zoals opgenomen in de 
paragraaf 3.7 "Lokale heffingen" van de programmabegroting 2016.

Toezegging

Toezegging

Toezegging

De fracties geven in afgesproken volgorde ieder hun Algemene Beschouwingen op de 
programmabegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019: 
-VN, -GBN, -SGP, -VVD, -CDA en -PvdA.

De heer Van Maanen geeft aan dat zijn fractie in het verleden al eens heeft aangedragen om
de aanwezige bedrijventerreinen mogelijk te lieren aan een thema, bijvoorbeeld zoals ze dat 
in Wageningen heben gedaan met het AgroBusinesspark. Hij vraagt of het college een 
dergelijke aanpak ook kansrijk acht en of zij bereid is om dat in te brengen bij de regionale 
overlegstructuur inzake bedrijventerreinen.
Wethouder Verwoert antwoordt dat dit eigenlijk alleen toegepast kan worden op nieuwe 
bedrijventerreinen, want bij bestaande bedrijventerreinen ben je altijd afhankelijk van 
eigenaren. Daar is minder richting aan mee te geven.
Wethouder Verwoert zegt toe dit verzoek mee te nemen naar de Regio, waar men bezig is 
met het opstellen van een (ver)nieuw(d)e regionale visie op de bedrijventerreinen, die in een 
later stadium ook aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Mevrouw Van Kuilenburg geeft aan dat er gesproken wordt in de programmabegroting over 
4 voorschoolse onderwijsvoorzieningen. Echter is de programmabegroting gereed gekomen 
op 23 september 2015 en op dat moment hadden we er nog 5. Had de wethouder misschien 
al een vooruitziende blik en kan dit worden toegelicht?
Wethouder Andriesse zegt toe dit uit te zoeken en komt hier op terug. 

De heer Van Maanen dient na de 1e schorsing een MONDELING Amendement in om, net 
als in Geldermalsen, de Algemene beschouwingen te verplaatsen naar de behandeling van 
de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota zou dan gesplitst kunnen worden in een overzicht van de
stand van zaken met betrekking tot de lopende begroting en een Perspectievennota waarin 
zowel college als raad zijn wensen kenbaar kan maken in opmaak naar de 
programmabegroting. Over de laatste worden dan de Algemene beschouwingen gehouden 
en het politieke debat gevoerd.
De raadsleden kunnen zich in dit mondelinge Amendement vinden mits dit geen 
belemmeringen met zich meebrengt voor de ambtelijke organisatie .
Wethouder Andriesse geeft aan dat het college dit mondelinge Amendement graag ten 
uitvoer brengt.
De heer Van Tellingen vult nog aan dat dit al vermeld staat in de programmabegroting op 
pagina 4.

Mevrouw Van Kuilenburg dient na de 2e schorsing een Amendement in voor een incidentele 
bijdrage om peuterspeelzaal Dikkie Dik te Ophemert open te houden en leest deze voor.
Na onderling debat handhaaft de fractie van GBN het Amendement.
De voorzitter geeft aan dat het Amendement door gaat naar de Besluitvormende raad.

De heer Nouwens dient ook een Amendement in om over te gaan tot het aanstellen van een 
innovatie contact functionaris en leest die voor.
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Na onderling debat geeft de fractie van de VVD aan dat het Amendement zal worden 
omgebouwd tot een Motie en dat zij die in stemming willen brengen.
De voorzitter geeft aan dat de Motie door gaat naar de Besluitvormende raad.

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

6.1 Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de begroting 2016 van de GGD Gelderland-
Zuid (2015-08-20584

Raadsbesluit:
a) aan het DB van de GGD Gelderland-Zuid inzake de begroting 2016 de zienswijze 

kenbaar te maken, dat de begroting 2017 vóór 1 april 2016 ingediend moet worden 
en een volledig financieel beeld moet geven. Daarnaast moeten de extra kosten 
uitvoering Veilig Thuis taakstellend met 2, 5 fte worden opgevangen.

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

6.2 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het oplossen van 
knelpunten (2015-08-20671)

Raadsbesluit:
a) een krediet beschikbaar te stellen van € 180.000,00 voor het oplossen van de 

volgende knelpunten:
(1) achterstallig onderhoud bermen € 100.000,00
(2) plan van aanpak begraafplaatsen € 30.000,00
(3) onderhoud binnenkant Kasteel € 50.000,00

b) het krediet van € 180.000,00 ten laste te brengen van de Algemene Reserve en
c) het restant van het positief rekeningsaldo 2014 ad. € 587.000,00 te reserveren voor 

de dekking van de verliezen op de grondexploitatie. 

Wethouder Krook geeft aan dat het vermelde bij beslispunt 3 inmiddels is achterhaald door 
het gereed komen van de grondexploitatie, waarin de aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie en de regels BBV zijn meegenomen. Het raadsvoorstel hierover zal 
in uw raadsvergadering van 26 november 2015 ter besluitvorming worden voorgelegd. Hij 
stelt voor om het restant in de Algemene Reserve te laten.

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

6.4 Voorstel tot vaststelling van de 1e begrotingswijziging programmabegroting 2016 gemeente 
Neerijnen (2015-08-20671)

Raadsbesluit:
a) de 1e wijziging van de programmabegroting 2016 vaststellen en te verwerken in de 

meerjarenbegroting 2016-2019.

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

7. Mededelingen
• Algemene mededelingen
• Gemeenschappelijke Regelingen en Verbonden partijen
• Regio Rivierenland (speerpuntberaden en/of algemeen bestuur)

Wethouder Verwoert geeft aan dat de wethouders vanuit de diverse gemeenten op 9 
november 2015 het Regionale visiedocument met elkaar bespreken. Daarna komt het 
concept naar de gemeenteraden.
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8. Rondvraag

De heer Van de Wardt zegt vernomen te hebben dat de RRT is verkocht en dat daar 
mestverwerking gaat plaatsvinden. Is de wethouder hiervan op de hoogte?
Wethouder Kool antwoordt hiervan niet op de hoogte te zijn en zegt dat er ook nog geen 
vergunningsaanvraag is ingediend. Mocht dat gebeuren dan is er wellicht ook nog wel een 
bestemmingsplanwijziging voor nodig.

De heer Nijhoff merkt op dat hij zaterdag jl. in de krant heeft gelezen over problemen met 
een erker uitbouw in Varik. Hij betreurt het dat hiervoor niet naar een andere oplossing is 
gezocht.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur.

Vastgesteld in de Oordeelsvormende raad van 26 november 2015

De raadsgriffier, De voorzitter,

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