
Oordeelsvormende raad
(18494\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 17 december 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 H. Mulder (SGP), de heer C.F. van Wendel de Joode (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) en de heer J. Andriesse 
(wethouder).

Afwezig : de heer G.J. van Weelden (SGP), de heer W. Kurpershoek (VN) en de heer drs. J. Krook
(wethouder).

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er is een 
bericht van verhindering ontvangen van de heer Van Weelden (SGP), de heer Kurpershoek 
(VN) en de heer Krook (wethouder). De heer Verwoert (wethouder) komt iets later.

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is gebruik gemaakt van het spreekrecht door:
1. de heer A. van Doorn (namens de heer G. van Tuijl) m.b.t. agendapunt 6.5.

3. Vaststelling agenda

De heer Mulder geeft aan dat hij het verstandig zou vinden om agendapunt 6.5. aan te 
houden en daarvoor eerst de lopende juridische procedures af te ronden. De 
voorbereidingstijd is te kort en ook heeft hij niet alle door hem gestelde vragen beantwoord 
gekregen.
Mevrouw Van Kuilenburg sluit zich aan bij dit verzoek van de heer Mulder. Ze snapt ook 
niet de urgentie van de agendacommissie om dit stuk, via de verkorte procedure, in deze 
vergadering al te agenderen. Graag zou ze eerst nog nadere informatie willen en 
voorlichting over de handhavingskwestie.
De heer Van Tellingen heeft zich ook verbaasd over de haast waarmee dit raadsvoorstel 
in deze vergadering is geagendeerd. Hij wil graag meer duidelijkheid hebben van het 
college over de koppeling tussen de handhaving en de procedure wijziging 
bestemmingsplan voor het perceel waar het in dit voorstel over gaat.
De voorzitter inventariseert bij de fracties of zij het verzoek van de heer Mulder en 
mevrouw Van Kuilenburg ondersteunen. De fracties van VVD-VN-PvdA-CDA en het 
raadslid Van Maanen (SGP) willen het voorstel handhaven. Het voorstel blijft daarmee 
geagendeerd op deze agenda.
De heer Van Tellingen merkt nog op dat hij de agendacommissie verzoekt om zich intern 
te beraden op betere agendering van stukken.
De voorzitter geeft dit graag mee aan de agendacommissie.

1



Oordeelsvormende raad
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst oordeelsvormende raad van 26 november 2015

Verzoek

Voorstel

Mevrouw Van Kuilenburg geeft aan niet tevreden te zijn over de beantwoording vanuit het 
college op de toezegging over het aantal onderwijsvoorzieningen ten tijde van het opstellen 
van de programmabegroting. Zij verwacht alsnog een betere beantwoording te ontvangen.

De heer Van Tellingen vraagt de portefeuillehouder of de aan de raad toegezonden nota 
over handhavingszaken, de toegezegde informatie is die vermeld is op pagina 6.
Burgemeester Van Ruijven geeft aan dat de rapportage vanuit de ODR over 2015 pas in 
het voorjaar van 2016 wordt ontvangen, maar ze heeft gemeend de raad tussentijds te 
informeren over een paar lopende handhavingszaken. Ook doet het college in de nota een 
voorstel om een aparte avond te houden over de Handhaving, waarin over en weer 
informatie kan worden uitgewisseld en er op incidentele zaken kan worden gesproken.

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 vaststelling van de Najaarsnota 2015 gemeente Neerijnen met bijbehorende 
begrotingswijziging (2015-10-21163)

Raadsbesluit:
a) vaststellen van de Najaarsnota 2015 en de bijbehorende begrotingswijziging;
b) een krediet beschikbaar te stellen van € 97.000,00 voor de sloop van de 

voormalige bibliotheek/peuterspeelzaal en de voormalige openbare basisschool 
Willem-Alexander in Haaften en

c) een krediet beschikbaar te stellen van € 10.000,00 voor het opstellen van een 
voorontwerpbestemmingsplan voor de locatie Honnekeskamp/Nelekeskamp – 
Dorpshuisstraat.

Mevrouw Van Kuilenburg geeft aan bij dit onderwerp in de Besluitvormende vergadering 
een stemverklaring te willen afleggen.

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

6.2 Voorstel tot vaststelling de Belastingverordeningen 2016 gemeente Neerijnen met 
bijbehorende tarieventabellen (2015-10-21208)

Raadsbesluit tot vaststelling van:
a) de Verordening op de heffing en invordering van Onroerende Zaakbelasting 2016;
b) de Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2016;
c) de Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2016;
d) de Tarieventabel 2016 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering 

van Lijkbezorgingsrechten 2016;
e) de Verordening op de heffing en invordering van Leges 2016;
f) de Tarieventabel 2016 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering 

van Leges 2016 en
g) de Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting 2016 ter zake 

van buizen, kabels, draden of leidingen.

Mevrouw Van Kuilenburg geeft aan ook bij dit raadsvoorstel in de Besluitvormende raad 
een stemverklaring te willen afleggen.
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Oordeelsvormende raad
Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 

Besluitvormende raad.

6.3 Voorstel tot het opstellen van een Toekomstvisie Neerijnen (2015-10-20998)

Raadsbesluit:
a) een toekomstvisie op te stellen voor de gemeente Neerijnen en
b) voor het opstellen van een toekomstvisie een bedrag van € 60.000,00 beschikbaar 

te stellen, conform de begrotingswijzigingen (zie bijlagen).

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

6.4 Voorstel tot vaststelling Vangnetuitkering Participatiewet 2015 (2015-10-21223)

Raadsbesluit:
a) kennisneming van de analyse van oorzaken van het budgettekort bijstands- 

uitgaven in het kader van de aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2015 en
b) instemmen met de maatregelen die worden genomen om tot tekortreductie van de 

bijstandsuitgaven te komen zoals vastgelegd in de halfjaarlijkse 
voortgangsrapportage 2015.

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

6.5 Voorstel tot advisering van het college van B&W betreffende het principeverzoek tot 
aanpassing begrenzing open gebied Ammanswal ong. Te Waardenburg (2015-10-20783)

Raadsbesluit:
a) het college adviseren mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging indien de 

initiatiefnemer daartoe een verzoek indient, onder de voorwaarde dat voldaan 
wordt aan realisatie van de in het principeverzoek benoemde aspecten voor 
meerwaarde, alsmede een goede landschappelijke inpassing van de boomgaard.

De heer Mulder legt een uitgebreide stemverklaring af.

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

6.6 Voorstel tot het geven van toestemming aan het college tot instemming met het besluit tot 
1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland 
(2015-10-21207)

Raadsbesluit:
a) toestemming verlenen op grond van het bepaalde in artikel 1, tweede lid van de 

Wgr om het college de bevoegdheid te geven om in te stemmen met het besluit tot 
1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland.

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

6.7 Voorstel tot vaststelling van de 44e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio 
Rivierenland (2015-10-21184)

Raadsbesluit:
a) de voorliggende 44e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regio 

Rivierenland vast te stellen.

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad.
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6.8 Voorstel tot vaststelling van de wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belasting-

samenwerking Rivierenland (2015-10-20986)

Raadsbesluit:
a) toestemming verlenen aan het college om in te stemmen met de wijzigingen van 

de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) 
conform de voorstellen van het algemeen bestuur van de BSR van 1 juli 2015 en 
17 augustus 2015.

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

6.9 Voorstel tot vaststelling van het wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling 
GGD Gelderland-Zuid (2015-10-21154)

Raadsbesluit:
a) het bijgevoegde wijzigingsbesluit vast te stellen, waardoor wordt ingestemd met 

het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid en de 
daarbij behorende toelichting.

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

6.10 Voorstel tot instemming met de Meerjarenstrategie 2016-2019 en instemming met de 
concept-zienswijze op de Meerjarenstrategie 2016-2019 GGD Gelderland-Zuid (GGD-GZ)
(2015-10-21183)

Raadsbesluit:
a) instemmen met de Meerjarenstrategie 2016-2019 van de GGD-GZ en
b) instemmen met de zienswijze over de Meerjarenstrategie van de GGD-GZ 2016-

2019.

De heer Nouwens geeft aan zich zorgen te maken over de tarieven mede in relatie tot de 
overheadkosten bij de GGD.
Wethouder Andriesse zal deze zorg overbrengen aan zijn collega, de portefeuillehouder.

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

6.11 Voorstel tot instemming met het besluit tot vaststelling van de wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) (2015-10-21230)

Raadsbesluit:
a) instemmen met het besluit tot vaststelling van de wijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling VRGZ, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit en
b) de burgemeester en het college toestemming te verlenen om in te stemmen met 

de wijziging op grond van het bepaalde in artikel 1, tweede lid van de Wgr.

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 
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Oordeelsvormende raad
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”

Verzoek

Afspraak

Oproep

De heer Van Wijk geeft een kort verslag van het besprokene in de Auditcommissie van 10 
december 2015. 

De heer Van Maanen verzoekt om éénmalig een agendapunt “mededelingen” toe te 
voegen aan de agenda voor de Besluitvormende raad.
Alle raadsleden kunnen zich hierin vinden en spreken dit af.

De heer Veeken maakt als voorzitter van de werkgroep RIS een opmerking met betrekking 
tot het feit, dat sommige raad- en/of commissieleden geen pdf-bestanden kunnen openen 
op de iPad. Hij roept op hier iets aan te doen! 

Wethouder Kool zegt dat het nieuwe Algemeen Bestuur van de AVRI is geïnstalleerd. Ook 
is het besluit genomen dat de tarieven in 2016 met € 4,00 omhoog gaan. Er is een 
beslisboom opgesteld voor de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling AVRI, die binnenkort 
aan de gemeenteraden wordt toegezonden. In april volgt de begroting AVRI.

8. Rondvraag

Toezegging De heer Hakkert verzoekt om alsnog een schorsing te mogen aanvragen voor het 
opstellen van een Motie voor agendapunt 6.3 ter bevordering van de besluitvorming in de 
Besluitvormende raad.
De voorzitter geeft aan dat hij dit verzoek eigenlijk had moeten doen bij de behandeling 
van het agendapunt, maar legt het verzoek voor aan de rest van de raad.
Alle raadsleden kunnen zich vinden in het verzoek om schorsing.
De voorzitter schorst de vergadering om 22.28 uur.
De voorzitter heropend de vergadering om 22.55 uur.
De heer Hakkert verzoekt de vergadering om de heer Van Maanen de opgestelde Motie te 
mogen laten voorlezen.
De heer Van Maanen leest de Motie voor.
De voorzitter zegt dat de Motie in stemming zal worden gebracht na behandeling van het 
raadsvoorstel in de Besluitvormende raad.

De heer Nouwens zegt dat het ambulancepersoneel klaagt over de straatverlichting. 
Wethouder Kool geeft aan hier nog niets van te hebben vernomen. 

De heer Van Wijk vraagt wanneer het college van Neerijnen op de hoogte is gesteld van 
de plannen voor een AZC in Geldermalsen? Gaat het college de inwoners van Est hier ook 
nog over informeren?
Mevrouw Van Kuilenburg vult aan dat zij het in en in triest vindt wat er gisteravond in 
Geldermalsen heeft plaatsgevonden. Ook zij vraagt of Neerijnen nog bij deze plannen 
betrokken wordt, mede in relatie tot de (mogelijke) samenwerking GNL.
Burgemeester Van Ruijven antwoordt dat een ieder via de media heeft gevolgd wat er zich 
in Geldermalsen heeft afgespeeld en dat dit tot een wel zeer ernstige situatie heeft geleid. 
Ze schetst de ontwikkelingen rondom het vluchtelingenvraagstuk binnen onze provincie, 
waar een regieteam is gevormd door de 3 burgemeesters vanuit de veiligheidsregio’s om 
te kijken hoe wij in Gelderland dit probleem kunnen invullen en ze geeft daarbij aan dat alle 
gemeenten worden verzocht om een inspanning op dat gebied te leveren. Het college is 
overigens vooraf niet op de hoogte gesteld van het voornemen van een AZC in 
Geldermalsen, het was voor ons ook nieuws. De plaats riep veel vragen op bij onze 
inwoners in Est en als er ontwikkelingen zijn zullen wij zeker contact opnemen met het 
college in Geldermalsen en houden u op de hoogte.
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Oordeelsvormende raad

Mevrouw Van Kuilenburg heeft nog 3 vragen. Kan er een Beeldvormende vergadering 
komen voor de biovergistingsinstallatie? Is er al een huurder gevonden voor de 
voetbalkantine Opijnen? Er heeft een vereniging een vergunning aangevraagd voor het 
houden van een kansspel ter gelegenheid van het jubileum. Zij ontvangen een 
aanvraagformulier vanuit de gemeente Lingewaal?
Wethouder Kool geeft aan dat het eerste verzoek neergelegd kan worden bij de 
agendacommissie van uw raad.
Mevrouw Van Kuilenburg wijst erop dat er stukken ter inzage liggen en dat daarvan 
binnenkort de inspraaktermijn verloopt.
Wethouder Kool antwoordt dat de ter inzage liggende stukken te maken hebben met het 
besluit van GS dat er geen uitgebreide MER-procedure nodig is. Hierop zijn al zienswijzen 
ingediend.
Wethouder Kool zegt dat er wel personen interesse hebben getoond voor het huren van 
delen van het sportpark in Opijnen, die verzoeken worden integraal bezien.
Burgemeester Van Ruijven geeft aan dat de IVR voor beide gemeenten werkzaam is en 
het ook omgekeerd wel eens voor komt. Verkeerde sjabloon gebruikt. Zij meldt dat het 
natuurlijk Neerijnen moet zijn en zal dit laten wijzigen.

De heer Nijhoff vraagt naar het vermelde op de besluitenlijst van het college over Van Dijk 
aan de Steenweg.
Wethouder Kool geeft aan dat het hier een positief collegebesluit betreft op een 
voorgelegd principeverzoek dat voldoet aan de gestelde regels.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur.

Vastgesteld in de Oordeelsvormende raad van 28 januari 2016

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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