
Oordeelsvormende raad
(21525\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 15 september 2016
Tijd : 19.30 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : de heer H.H. de Vries (burgemeester/voorzitter), de heer J.G. van Maanen (SGP), de heer 
H. Mulder (SGP), de heer G.J. van Weelden (SGP), de heer C.F. van Wendel de Joode (VN),
de heer W. Kurpershoek (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 : de heer drs. E.J. van Tellingen (VN).

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 Tellingen (VN). De voorzitter 
introduceert de heer Beenakker (voorzitter Regio Rivierenland) en de heer Stegeman 
(secretaris a.i. Regio Rivierenland) die vanavond even kort komen kennismaken met uw 
raad en geeft het woord aan de heer Beenakker. 

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3. Vaststelling gewijzigde agenda

De heer Nouwens geeft aan een Motie vreemd aan de orde van de dag te willen indienen.
De voorzitter zegt deze Motie te zullen agenderen als agendapunt 6.9.
De heer Van Maanen geeft aan een Amendement in te gaan dienen bij agendapunt 6.4.
De heer Van Wendel de Joode geeft aan een Amendement te gaan indienen bij 
agendapunt 6.5.

De gewijzigde agenda is gewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst oordeelsvormende raad van 7 juli 2016

Toezegging

Mevrouw Van Kuilenburg geeft aan de antwoorden te hebben ontvangen op de vraag 
over het verstrekken van alle financiële informatie aan de leden van de Auditcommissie 
(pagina 1). Moet hiervoor de verordening op de Auditcommissie nog worden aangepast?
De raadsgriffier moet het antwoordt hierop schuldig blijven. Hij zal het nakijken en er 
schriftelijk op reageren.

De heer Van Wijk zegt nog geen informatie te hebben ontvangen over de verhoogde 
kosten van de accountant, dat via een raadsvoorstel naar de raad zou komen.
Wethouder Verwoert geeft aan dat deze toezegging op de Lijst toezeggingen is 
opgenomen en binnenkort beantwoord gaat worden. Het wachten is nog op de verklaring.
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Oordeelsvormende raad
De heer Nouwens zegt dat hij de verklaring van de wethouder mist in de verslaglegging bij
6.7.d., dat de terugboeking van de Precariorechten niet mogelijk is.

Mevrouw Challik vraagt of het mogelijk is om de moties en amendementen bij de 
besluitenlijst te voegen.
De raadsgriffier geeft aan dat alle moties en amendementen te vinden zijn in het RIS bij 
“documenten”.

De heer Nouwens geeft aan dat tijdens de behandeling van 6.10 werd aangegeven dat er 
een aantal feitelijkheden niet kloppen in de motie, dat mis ik ook in de notulen. Wij hebben 
het naderhand gecontroleerd en het bleek dat onze feiten wel degelijk kloppen.
Burgemeester De Vries geeft aan dat er in de motie werd gesproken over 1.200 
vluchtelingen, waarbij hij heeft aangegeven dat voor heel Gelderland-Zuid we spreken over
2.500 vluchtelingen. Wij hebben het er daarna samen over gehad, u heeft gelijk als u zegt 
dat van die 2.500 er 1.200 in Rivierenland onder gebracht moesten worden. Als daardoor 
fracties op een verkeerd spoor zijn gezet, dan betreurt hij dat en biedt daarvoor zijn 
excuses aan.
De raadsgriffier vult aan dat we in Neerijnen niet werken met notulen, maar met 
besluitenlijsten waarin niet alles wordt verwoord. De geluidsband  is de notulen van de 
vergadering.

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Lijst ingekomen stukken

Mevrouw Van Kuilenburg geeft aan dat haar fractie niet kan instemmen met het voor 
kennisgeving aannemen van B6. Haar fractie vindt dat de inwoners ook recht hebben op 
deze informatie en verzoekt om de vertrouwelijkheid hier vanaf te halen.

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

6. Raadstukken

6.1 Voorstel tot het indienen van geen zienswijze op de jaarstukken 2015 en de 
programmabegroting 2017 Werkzaak Rivierenland (2016-08-21971)

Raadsbesluit:
a) aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland geen zienswijze kenbaar te 

maken inzake de jaarstukken 2015 en
b) aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland geen zienswijze kenbaar te 

maken inzake de programmabegroting 2017.

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

6.2 Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging Veilig Thuis 2017 
GGD-GZ (2016-08-21837)

Raadsbesluit:
a) kennis te nemen van de begrotingswijziging 2017 Veilig Thuis;
b) in te stemmen met het voorgestelde bedrag van € 4.251.881,00 als 

begrotingswijziging 2017 Veilig Thuis en
c) in te stemmen met de zienswijze inzake de begrotingswijziging Veilig Thuis 2017 

en deze te versturen naar het Algemeen Bestuur van de GGD-GZ.

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

2



Oordeelsvormende raad
6.3 Voorstel tot wijziging van de verordening leerlingenvervoer 2015 gemeente Neerijnen 

(2016-08-21910)

Raadsbesluit:
a) het bijgevoegd wijzigingsbesluit vast te stellen, waardoor wordt ingestemd na 

publicatie met terugwerkende kracht het wijzigen van de verordening 
leerlingenvervoer gemeente Neerijnen 2015 en de daarbij behorende toelichting.

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

6.4 Voorstel tot vaststelling van de Uitgangspuntennotitie gemeente Neerijnen 
(2016-08-21802)

Raadsbesluit:
a) vaststelling van de genoemde uitgangspunten voor 2016 en verder, bij de thema’s:

1) Leefbaarheid in combinatie met kernenbeleid;
2) GNL – ontwikkeling;
3) Groen en duurzaamheid;
4) Communicatie en
5) Economie en bedrijvigheid.

b) het college van B&W opdracht te geven tot een nadere uitwerking van alle 
concreet genoemde (te realiseren) acties uit het voorstel en de inventarisaties 
vanuit de Burgeravonden en de NeerijnenTop.

c) deze nadere uitwerking, in samenspraak met direct betrokkenen 
(burgerparticipatie) en (waar mogelijk) financieel onderbouwd terug te leggen bij de
Raad uiterlijk maart 2017.

d) De “Quick Wins” te realiseren binnen de lopende begroting 2016 en zo nodig 
hiervoor extra budget te vragen bij de Raad.

Toezegging

Aanbod

De heer Van Maanen dient een Amendement in die is ondertekend door alle fracties en 
leest deze voor.
De heer Nouwens merkt op dat zijn fractie een stemverklaring aflegt, waarin de fractie het 
Amendement steunt, behoudens de schriftelijke toevoeging die staande de vergadering is 
bijgeschreven (te weten dorpshuizen en verenigingsleven).

De heer Kurpershoek mist de focus vanuit het college bij de zogenoemde Quick Wins, 
wat gaan we hiermee doen en welke prioritering wordt er op toegepast.
Burgemeester De Vries zegt toe dat er voor 31 december van dit jaar aan alle Quick Wins 
iets is gedaan.

Mevrouw Van Kuilenburg vindt het jammer dat er geen debat is geweest met de jeugd. Zij
biedt aan hierbij te ondersteunen en mee te praten om jeugd erbij te betrekken als dat 
gewenst is.
De voorzitter geeft aan daar graag gebruik van te maken.

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan samen met het ingediende Amendement
worden geagendeerd in de Besluitvormende raad.

6.5 Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen in de Vergaderstructuur BOB naar aanleiding 
van de gehouden evaluatie (2016-08-18204)

Raadsbesluit:
a) instemmen met de uitkomst van de evaluatie BOB-vergaderstructuur Neerijnen, 

zoals verwoord in de Evaluatierapportage.
b) kennisneming van de genoemde conclusies.
c) overnemen van de aanbevelingen, m.u.v. aanbeveling 4 bullit 2 en deze met 

ingang van 1 januari 2017 te integreren in de BOB-vergaderstructuur,
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De heer Van Wendel de Joode dient namens zijn fractie een Amendement in en leest 
deze voor.

De overige fracties zien niets in het voorstel dat in het Amendement wordt voorgelegd. Wel
verzoeken zij om in de Oordeelsvormende vergadering de mogelijkheid te bieden tot het 
stellen van technische vragen; de tafelbezetting per fractie te laten bestaan uit minimaal 
één raadslid en één burgercommissielid en de mogelijkheid om per agendapunt qua 
tafelbezetting te mogen wisselen, zodat de expertise van de burgercommissieleden 
volledig kan worden benut.

De heer Van Wendel de Joode geeft aan, gehoord de beraadslaging, dat hij het 
Amendement niet ter stemming zal voorleggen en dus bij deze intrekt. Wel hoopt hij dat de 
wijzigingen niet zullen leiden tot herhalingen en dus een terugkeer naar de oude structuur.

Advies Dit voorstel met de 3 aanvullingen is “rijp voor besluitvorming” en kan worden 
geagendeerd in de Besluitvormende raad.

6.6 Voorstel tot instemming met de procesvoorstellen ter ondersteuning van de 
doorontwikkeling van de Bestuurlijke Planning naar een Bestuurlijke Agenda 
(2016-08-21539)

Raadsbesluit:
a) instemmen met de procesvoorstellen ter ondersteuning van de doorontwikkeling 

van de Bestuurlijke Planning naar een Bestuurlijke Agenda.

Mevrouw Van Kuilenburg vraagt naar aanleiding van het genoemde in het voorstel bij 1.6,
of daarmee de “oude” afspraak vervalt?
Burgemeester De Vries geeft aan dat we het iets anders zullen verwoorden, waarmee de 
huidige afspraak blijft bestaan.

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

6.7 Voorstel tot vaststelling van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad 2016 (2016-08-20394)

Raadsbesluit:
a) tot vaststelling van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 

werkzaamheden van de Raad 2016 gemeente Neerijnen,
b) het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de

Raad 2016 in werking te laten treden per 1 oktober 2016 en
c) het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de

Raad 2015 gemeente Neerijnen in te trekken per 1 oktober 2016.

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

6.8 Voorstel tot vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden gemeente Neerijnen 2016 (2016-08-22079)

Raadsbesluit:
a) de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente 

Neerijnen 2016 vast te stellen.
b) de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente 

Neerijnen 2016 per 1 oktober 2016 inwerking te laten treden.
c) de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente 

Neerijnen 2012 per 1 oktober 2016 in te trekken.

Mevrouw Van Kuilenburg geeft aan dat haar fractie een stemverklaring zal afleggen. Haar
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fractie ondersteunt de wijziging van de verordening maar kan zich niet vinden in de 
strekking van artikel 14. Daar stemt haar fractie tegen.

De fracties bespreken met elkaar dat de in de verordening genoemde kosten voor 
scholing, betaalbaar gesteld kunnen worden via het algemeen budget van de raad. Ook 
bespreken zij dat de artikelen 6 en 12 aangepast dienen te worden.

Advies Dit voorstel is, met genoemde aanpassingen in de verordening “rijp voor 
besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de Besluitvormende raad.

6.9 Motie vreemd aan de orde van de dag VVD: regionale afspraak voor opvang van 
vluchtelingen

De heer Nouwens dient de Motie in en leest deze voor.

De overige fracties kunnen zich niet vinden in deze Motie en zullen hem niet steunen.

De heer Nouwens zegt de beraadslaging te hebben gehoord, maar handhaaft de motie en
wenst die bij de besluitvorming in stemming te brengen.

Advies De Motie vreemd aan de orde van de dag 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 Krook meldt dat er een ontwikkeling met zorg gaande is op het terrein van De 
Koeldert in Waardenburg. Zodra er meer over bekend is zal hij de raad informeren.

Wethouder Verwoert zegt dat er positief financieel nieuws is te melden. Liander trekt het 
beroep in tegen de opgelegde precariorechten over 2014 en 2015, waardoor we een 
meevaller hebben van 1.4 miljoen euro. Voor de besteding hiervan zal er een separaat 
voorstel aan uw raad worden voorgelegd bij de behandeling van de begroting.

8. Rondvraag

Toezegging

Toezegging

Mevrouw Van Kuilenburg zegt dat de verzonden brief aan 2-jarige peuters niet volledig is 
geweest. De achterkant van de brief ontbreekt. Ook verzoekt ze om die brief in het vervolg 
eerder te sturen, bijvoorbeeld een half jaar voordat de peuters jaar worden.
Wethouder Andriesse geeft aan dat dit een foutje is geweest bij de verzending maar de 
tarieven zijn ook vermeld op de website en dat staat ook in de brief vermeld. Hij neemt de 
suggestie tot eerder versturen graag mee.

Mevrouw Van Kuilenburg vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de uitspraak 
van de rechtbank inzake de dwangsom Ammanswal.
Wethouder Kool zegt toe hier schriftelijk op te zullen antwoorden.

Mevrouw Van Kuilenburg verzoekt nogmaals om collegebesluiten helder te formuleren in 
de besluitenlijst van het college.
Burgemeester De Vries zegt toe dat hij de externe communicatieadviseur hier eens naar 
zal laten kijken.

Mevrouw Van Kuilenburg vraagt waarom de raad nog geen brief van de accountant heeft 
ontvangen over de stand van zaken met betrekking tot de vaststelling van de jaarrekening.
Wethouder Verwoert geeft aan dat de accountant inderdaad nog geen uitsluitsel heeft 
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gegeven over zijn bevindingen naar aanleiding van de controle op de jaarrekening. Ook 
kan hij ten opzichte van de vorige behandeling van de jaarrekening niets nieuws melden.
Mevrouw Van Kuilenburg verzoekt om zeker 10 dagen, voorafgaand aan de behandeling 
van de vaststelling van de jaarrekening over de noodzakelijke informatie te mogen 
beschikken.

De heer Nijhoff vraagt naar de ontwikkelingen met betrekking tot de aanleg van het 
fietspad langs de Steenweg van Geldermalsen naar Waardenburg.
Wethouder Kool kan melden dat de planning hiervoor gereed is en dat ze hopen dat het 
fietspad er voor de bouwvak van 2017 ligt.
De heer Nouwens vraagt of dit ook gecommuniceerd wordt aan de inwoners, het zal toch 
gevolgen hebben voor de doorstroming ?
Wethouder Kool antwoordt dat er verschil van inzicht is tussen de provincie en de 
gemeente. Provincie wil de weg langer afsluiten dan de gemeente, maar dat heeft nogal 
wat consequenties. Kortom we zijn nog in overleg.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

Vastgesteld in de Oordeelsvormende raad van 6 oktober 2016

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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