
Oordeelsvormende raad
(18494\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 26 november 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.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. 
Wethouder Verwoert komt ietsje later.

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3. Vaststelling agenda

De heer Van Wendel de Joode geeft aan dat hij bij agendapunt 7 graag de Moties uit 
Maasdriel en Zaltbommel met betrekking tot de energiebesparende maatregelen 
bespreekbaar maakt.
De voorzitter meldt dat dat mogelijk is, de Moties staan al geagendeerd bij agendapunt 7.

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst oordeelsvormende raad van 3 november 2015

Toezegging

Mevrouw Van Kuilenburg merkt op dat zij nog geen antwoord heeft mogen ontvangen op 
de toezegging door de wethouder bij agendapunt 6.3.
Wethouder Andriesse biedt zijn excuses aan en zal het antwoord op korte termijn 
verstrekken.

De heer Nijhoff geeft aan dat hij bij punt 4 in de besluitenlijst heeft aangegeven nog terug 
te zullen komen op de beantwoording van zijn vragen over de afgezaagde lantaarnpalen, 
maar schuift dat nog even door. Hij heeft vernomen dat de kerkenraad van de hervormde 
gemeente van de AVRI een antwoordt heeft gekregen dat er fouten zijn gemaakt en dat de 
AVRI daar in januari op terug zal komen.

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
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Oordeelsvormende raad
5. Lijst ingekomen stukken

Mevrouw Van Kuilenburg geeft aan dat haar fractie zich niet kan vinden in de concept- 
beantwoording van de ingekomen brieven D-316 en D-320. Ook vraagt ze het college of de
beantwoording op D-316 unaniem door het college is besloten.
Wethouder Andriesse antwoordt dat wij een brief hebben ontvangen van de mevrouw, 
waar GBN aan refereert en dat het college een voorstel heeft gedaan aan uw raad ter 
beantwoording ervan op basis van de beschikbaar zijnde informatie. Ten aanzien van de 2e

opmerking kan hij melden dat het college, dus inclusief de voorzitter unaniem heeft 
besloten op het verzoek om subsidie op basis van de door de raad vastgestelde 
subsidieverordening.
Mevrouw Van Kuilenburg merkt op dat GBN hierop zeker nog zal terug komen, hetzij 
schriftelijk of in een Beeldvormende vergadering. De wethouder heeft namelijk gesprekken 
gevoerd met betrokkenen en daarin andere informatie verstrekt.

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

6. Raadstukken

6.1 Voorstel tot kennisneming van de notitie “toekomst begraven gemeente Neerijnen” en het 
kiezen voor een keuzevariant (2015-09-18049)

Raadsbesluit:
a) kennis nemen van de notitie “toekomst begraven gemeente Neerijnen” en van de 

antwoorden op de vragen uit de Beeldvormende vergadering van 3 september 
2015 (zie bijlage) en

b) een keuze te maken voor variant A of voor variant B.

Toezegging

De heer Mulder geeft aan dat er nog informatie ontbreekt, waarbij alle vragen uit de 
Beeldvormende vergadering niet zijn beantwoordt en hij zou ook graag gedifferentieerde 
tarieven zien voor de mogelijkheid van het dubbeldiep begraven.
De heer Van Maanen vraagt of de raad ook nog wordt betrokken bij de verdere uitwerking 
van de te kiezen variant.
De heer Nijhoff zegt dat het onderhoud van de begraafplaatsen nog steeds te wensen 
over laat en verzoekt de wethouder hierop te blijven toezien.
Wethouder Kool antwoordt dat een uitwerking voor het dubbeldiep begraven altijd mogelijk
is en als er vragen onbeantwoord zijn gebleven, dan verzoekt hij om die dan alsnog een 
keer in te dienen. Over het onderhoud van de begraafplaatsen heeft hij vandaag nog 
overleg gevoerd met de AVRI en aangegeven dat dit onderhoud nog niet toereikend is.
Wethouder Kool zegt toe dat de raad uiteraard regelmatig op de hoogte zal worden 
gehouden van de uitwerking van de te kiezen variant en dat er 2 pilots gaan lopen van 
waaruit de terugkoppeling aan de raad zal worden verzorgd.

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

6.2 Voorstel tot vaststelling van de Grondexploitaties gemeente Neerijnen 2015, het 
beschikbaar stellen van een krediet voor de jaarschijf 2016 en het éénmalig voordeel 2015 
te storten in de bestemmingsreserve bouwgrond algemeen (2015-09-00933)

Raadsbesluit:
a) de notitie “meer grip op de grondexploitaties Neerijnen 2015”, inclusief de 

grondexploitatieberekeningen Slingerbos Ophemert, Haaften-Noord, 
Klingelenberg-Noord en Molenblok Varik (geactualiseerd) vaststellen;

b) krediet beschikbaar te stellen voor de jaarschijf 2016, totaal € 1.100.979,00 ten 
behoeve van de uitgaven grondexploitaties en bij de Voorjaarsnota 2016 de in- en 
uitgaande kasstromen (cashflow) opnemen in de meerjarenbegroting 2016-2019 
en

c) het éénmalige voordeel in 2015 van € 11.500,00 te storten in de 
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bestemmingsreserve bouwgrond algemeen.

Toezegging

De heer Van Tellingen geeft aan dat de verstrekte informatie over de grex-berekeningen 
weinig inzicht biedt voor raadsleden, waardoor het wel erg moeilijk wordt om de 
controlerende rol op deze wijze goed te vervullen. Hij vraagt of het mogelijk is om de 
verstrekte informatie over o.a. de grex-berekeningen eenvoudiger aan te bieden.
Wethouder Krook neemt dit verzoek mee en zal samen met de organisatie gaan kijken of 
het makkelijker kan worden verwoord.

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

6.3 Voorstel tot het geven van een opdracht aan het college tot uitvoering van het raadsbesluit 
van 9 juli 2015 over de Structuurvisie Waalweelde-West (2015-09-08580)

Raadsbesluit:
a) het college van burgemeester & wethouders opdracht te geven tot uitvoering van 

optie … zoals in de nota is beschreven.

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

6.4 Voorstel tot vaststelling van de Participatieverordeningen 2016 (2015-09-18276)

Raadsbesluit:
a) vaststelling van de Verordening re-integratie Participatiewet 2016;
b) vaststelling van de Verordening afstemming Participatiewet 2016 en
c) vaststelling van de Verordening tegenprestatie Participatiewet 2016.

Toezegging

De heer Van Wendel de Joode vraagt wanneer het college komt met de uitwerking van 
het beleidsplan zoals genoemd in de tegenprestatieverordening, artikel 3 lid 2.
Wethouder Krook zal schriftelijk antwoorden op deze vraag.

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

6.5 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “kern Tuil, herziening Haarstraat 27” 
(2015-09-18093)

Raadsbesluit:
a) het bestemmingsplan “Kern Tuil, herziening Haarstraat 27” ongewijzigd vast te 

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

Toezegging

De heer Van Gellicum geeft aan dat er in paragraaf 4.2 (maatschappelijke 
uitvoerbaarheid) een PM is opgenomen. Is dat inmiddels al ingevuld?
Wethouder Kool antwoordt dat de constatering juist is, normaliter wordt in dit hoofdstukje 
gemeld of er ook zienswijzen zijn ingediend, maar door de snelheid van het vervaardigen 
van dit bestemmingsplan is dit hier verzuimd. Voor dit bestemmingsplan zijn geen 
zienswijzen ingediend en dat had hier vermeld moeten staan.
De heer Van Gellicum zegt met het toevoegen van de opmerking van de wethouder in het 
plan akkoord te kunnen gaan.
Wethouder Kool zegt toe dit alsnog in het bestemmingsplan toe te voegen bij 4.2.

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

6.6 Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begroting 2016 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland (2015-09-21134)
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Raadsbesluit:

a) aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland inzake de begroting 2016 de
zienswijze kenbaar te maken, dat de organisatiekosten verdeeld moeten worden 
op basis van de aantallen werkzoekenden 2015.

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

6.7 Voorstel tot vaststelling van de Financiële verordening 2016 gemeente Neerijnen
(2015-09-21099)

Raadsbesluit:
a) de Financiële verordening gemeente Neerijnen 2016 vast te stellen.

Toezegging

De heer Van Gellicum geeft aan dat hij de aanbevelingen van de accountant uit de 
boardletter mist in deze verordening. Het betreft een verbetering van de terugkoppeling 
aan de raad. Wat was de afweging van het college om die niet op te nemen?
Wethouder Andriesse geeft aan dat we de regels volgen vanuit de BBV en dat de 
accountant hier aan de voorkant niets mee te maken heeft, nadien wel in de controlerende 
sfeer. Controleprocedures worden intern het hele jaar door gevolgd en er zijn 2 momenten 
dat dit naar uw raad toe wordt gecommuniceerd.
De heer Van Gellicum concludeert dat het college dus de aanbevelingen uit de boardletter
naast zich neer legt.
Wethouder Andriesse geeft aan dat de richtlijnen uit de BBV gevolgd worden en dat er 
achteraf controle mogelijk is.
De heer Van Gellicum vraagt vervolgens aan de wethouder, in welk document hij dan wel 
de aanbevelingen van de accountant gaat opnemen?
Wethouder Andriesse zegt te willen voldoen aan de aanbevelingen van de accountant en 
zegt toe hier nog nader naar te kijken.

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

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

◦ Verzoek behandeling/ondersteuning Motie gemeente Tiel met betrekking tot 
wijzigingsvoorstel bestuurssamenstelling Gemeenschappelijke Regeling AVRI

• Regio Rivierenland (speerpuntberaden en/of algemeen bestuur)
◦ Verzoek uitspraak raad op de ingekomen Moties van de gemeenten Buren en 

Neder-Betuwe over “regiozaken” (daarbij te betrekken de ingekomen 
informatienotitie van Regio Rivierenland over het Ambitiedocument in relatie 
tot de Gebiedsgerichte opgave met 2 bijlagebrieven)

◦ Verzoek uitspraak raad op de ingekomen Moties van de gemeenten 
Zaltbommel en Maasdriel over “regionale samenwerking/-projecten”

Mevrouw Van Kuilenburg legt namens haar fractie een verklaring af betreffende het 
Presidium en de Bestuurlijke Vernieuwing. (zie onderstaand de letterlijke tekst)
Presidium: de invulling van de taken en verantwoordelijkheden van het presidium is 
volgens GBN, niet de invulling zoals beoogd. GBN kan zich met de huidige werkwijze dan 
ook niet verenigen. Daarom heeft de fractie van GBN besloten om vooralsnog geen deel 
meer uit te maken van het presidium.
Bestuurlijke Vernieuwing: met de inzet van het traject bestuurlijke vernieuwing constateert 
GBN een negatieve ontwikkeling in de betrekking van burgers. De inzet bestuurlijke 
vernieuwing bereikt volgens de fractie van GBN niet het beoogde doel, eerder het 
tegengestelde en burgers worden verder op afstand gezet. GBN wil dan ook pleiten voor 
een terugkeer naar de commissiestructuur. Met de huidige structuur kan GBN zich dan ook
niet verenigen en daarom hebben zowel de heer Nijhoff als de heer Veeken besloten 
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Toezegging

hieraan geen medewerking meer te verlenen. Bij deze trekken zij zich terug als voorzitter 
en plaatsvervangend voorzitter voor de beeldvormende vergadering.

De heer Van Wendel de Joode geeft aan dat er 2 moties zijn binnengekomen uit de 
gemeenten Maasdriel en Zaltbommel over het vastleggen van energiebesparende 
maatregelen aan instellingen en bedrijven in het werkplan 2016 van de ODR. Deze 
gemeenten vragen onze raad om deze moties te ondersteuning en dat kenbaar te maken 
bij de ODR.
De heer Van Maanen vindt dit, de moties gelezen te hebben, wel een goede zaak, maar 
kan moeilijk inschatten welke effecten dat met zich mee brengt. Hij neigt naar instemming.
De heer Nouwens pleit voor verantwoord maatschappelijk ondernemerschap en dus niet 
voor nog meer regelgeving. Zijn fractie gaat niet mee in dit verzoek om ondersteuning.
Mevrouw Challik zegt dat haar fractie voor energiebesparende maatregelen is, dus 
ondersteund het verzoek.
Mevrouw Van Kuilenburg sluit zich aan bij de opmerkingen van de heer Nouwens (VVD) 
en ondersteund het verzoek niet.
De heer Van Gellicum geeft aan dat er niets mis is met attenderen en adviseren, dus kan 
zijn fractie het verzoek wel ondersteunen.
Wethouder Kool antwoordt dat de ODR dit al doet, dus is de strekking van de moties dat 
hier nog meer de nadruk op komt te liggen of dat dit uitgebreid gaat worden. Hij geeft aan 
geen zicht te hebben op de consequenties voor de ODR, maar ook wat deze 
“extra/uitgebreide” taak financieel aan consequenties zal hebben. Daarbij kan hij ook niet 
onderstrepen dat de ODR deze taak op dit moment niet toereikend zou doen.
De heer Van Maanen vraagt de wethouder om zijn eigen vragen over de consequenties uit
te werken en dat schriftelijk te verstrekken. Dat veranderd zijn mening voorlopig en 
ondersteunt op dit moment het verzoek vanuit de moties niet.
Wethouder Kool zegt toe de consequenties te laten uitwerken en die schriftelijk aan de 
raad te verstrekken.
De heer Van Wendel de Joode houdt het verzoek vanuit de moties daarom nu even aan 
en komt daar op een later tijdstip weer op terug. 

De heer Van Maanen haalt de 4 moties over “regiozaken” aan. Er lopen 2 projecten naast 
elkaar bij de Regio Rivierenland, ieder met een eigen tijdplanning die niet synchroon lopen.
Hij vraagt het college wat zij eraan doet om Neerijnen onder de aandacht te brengen bij het
traject dat de gemeente Tiel doorloopt met betrekking tot gebiedsgerichte opgaven.
Wethouder Verwoert antwoordt dat er verwarring is ontstaan over beide trajecten en dat 
de Regio Rivierenland daarop een Memo heeft verstrekt. Echter is die informatie nog niet 
toereikend gebleken en daarom komt er binnenkort nog een verbeterde Memo vanuit de 
Regio over beide trajecten. Intussen is er wel binnen de Regio gesproken over die 
verwarring en is er verbinding gelegd tussen de beide trajecten. Er zijn wethouders 
toegevoegd aan de werkgroepen en daarin brengen we de onderwerpen/thema’s vanuit 
Neerijnen in. De planning voor de gebiedsgerichte opgaven ligt bij de Provincie. Hij wenst 
nog wel graag een opmerking te maken over het besluitvormingstraject bij de Regio die is 
behoorlijk vertraagd nu er meer invloed is gegeven aan raadsleden.
De heer Van Maanen zou graag van de wethouder vernemen over welke beleidsterreinen 
en/of thema’s hij het dan heeft vanuit Neerijnen?
Wethouder Verwoert noemt: logistiek; energie; infrastructuur en agribusiness.
De heer Van Tellingen zou graag horen om welke concrete projecten het dan gaat.
Wethouder Verwoert zegt dat die projecten en de deelname daaraan vanuit de gemeenten
te lezen is in de komende uitgebreidere Memo over beide trajecten van de Regio.

8. Rondvraag

De heer Nijhoff zegt via TV-Gelderland vernomen te hebben dat het wethouder Bell uit 
Lingewaal wel gelukt is om telefoonmasten bijgeplaatst te krijgen, wanneer in Neerijnen? 
Wethouder Kool antwoordt dat hij nog steeds in contact staat met de provider. De provider 
had de huur op willen zeggen en de vergunning willen inleveren, maar de inzet van de 
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Toezegging

Minister heeft de provider doen besluiten om de vergunning niet in te leveren en dus kan 
de verbetering van de verbinding ook in de gemeente Neerijnen nog steeds worden 
gerealiseerd.
Wethouder Kool zegt toe de berichtgeving van TV-Gelderland terug te (laten) luisteren en 
zal daarnaast contact zoeken met zijn collega uit Lingewaal. Daarna zal hij de uitkomsten 
daarvan communiceren met de gemeenteraad.

Mevrouw Van Kuilenburg heeft al eens vragen gesteld aan het college over Ammanswal 
Tuil en de opgelegde dwangsom. Ze vraagt het college of de juiste procedure is gevolgd?
Burgemeester Van Ruijven antwoordt dat het lastig is om in de openbaarheid over 
individuele zaken met elkaar te praten. Ze heeft juist in het college afgesproken dat er 
begin december een brief naar uw raad zal worden gestuurd, waarmee de raad wordt 
bijgepraat over een aantal individuele zaken op het dossier handhaving.
Mevrouw Van Kuilenburg vindt dat prima maar als een procedure niet juist wordt gevolgd 
kan dat leiden tot schadeclaims. Ze wil wel juist geïnformeerd worden door het college en 
er moet niet omheen worden gedraaid.
Burgemeester Van Ruijven begrijpt de opmerking van mevrouw Van Kuilenburg niet en 
verzoekt om de inhoud van de brief over een aantal individuele zaken even af te wachten.
De heer Van Tellingen vraagt of er dan ook nog een mogelijkheid wordt geboden om er 
inhoudelijk met elkaar over te praten?
Burgemeester Van Ruijven meldt dat vragen altijd vrij staat, maar denkt dat de brief 
voldoende helderheid zal bieden. Het college volgt de juridische procedures op basis van 
bestaande regelgeving.
De heer Van Tellingen geeft aan dat regels soms ook ter discussie kunnen staan. Wellicht 
is het inbouwen van mediation een optie.
Burgemeester Van Ruijven vraagt om de rapportage vanuit de ODR af te wachten over de
omgang met de vergunningverlening.

De heer Veeken heeft vernomen dat de werkgroep binnen de VRGZ weer bijeen is 
geweest. Levert dat al een geloofwaardigere verdeling van de deelnamekosten op.
Burgemeester Van Ruijven antwoordt dat de eerste sessie hierover inderdaad is geweest, 
waarin verschillende scenario’s zijn besproken. Zie het maar als een verkenning tussen de 
gemeenten.
De heer Veeken vraagt of het de burgemeester helpt om als raad van Neerijnen een Motie 
of Initiatiefvoorstel tot een éénzijdige aanpassing van die kosten aan te nemen.
Burgemeester Van Ruijven denkt dat het niet nodig is en zal de raad op de hoogte houden
van de ontwikkelingen. Ze kent de wens vanuit deze raad en brengt die bij de VRGZ in.

De heer Van Wijk verwijst naar punt 2.5 van de besluitenlijst van het college van 16 
november 2015. Kan hij daaruit concluderen dat het concept-raadvoorstel over 
Ammanswal in het komende Presidium komt om geagendeerd te worden in de 
Oordeelsvormende raad van 17 december? Daarnaast wil hij graag van het college weten, 
hoe het komt dat dit onderwerp nu ineens na maanden wel op de agenda komt?
Burgemeester Van Ruijven geeft aan dat het college de stukken voorbereid en doorgeleid 
naar het Presidium. Het primaat voor agendering ligt bij het Presidium, die bepaald 
vervolgens in welke vergadering.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.

Vastgesteld in de Oordeelsvormende raad van 17 december 2015

De raadsgriffier, De voorzitter,

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