
Oordeelsvormende raad
(16-21525-17385)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 6 oktober 2016
Tijd : 20.00 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), 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), 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 A.W. Boot (plaatsvervangend 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 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 ontvangen van de heer Van Wijk (VVD).

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3. Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst oordeelsvormende raad van 15 september 2016

Toezegging

Mevrouw Van Kuilenburg geeft aan niet te hebben ingestemd met de 
VERTROUWELIJKE Informatienota Kulturhus Haaften, lijst ingekomen stukken B6. De 
vraag bij dit document is wanneer de vertrouwelijkheid vervalt. Ook wil zij graag uitleg over 
de brief van het college waarin staat dat het college niet akkoord is met de tijdelijke 
afsluiting van de Steenweg.
Burgemeester De Vries legt uit dat de tegenstem in de besluitenlijst is opgenomen. 
Wethouder Krook zegt toe dat het antwoord over de vertrouwelijkheid van dit document 
nog volgt. 
Ten aanzien van de afsluiting van de Steenweg legt wethouder Kool uit dat de gemeente 
niet akkoord is met de langdurige afsluiting van deze weg. Op 24 oktober volgt een overleg
met de gedeputeerde hierover. Het college wil met het oog op sluipverkeer de afsluiting zo 
kort mogelijk laten zijn. 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Lijst ingekomen stukken

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

6. Raadstukken

6.1 Voorstel tot het nemen van een principe-besluit samenwerking GNL (2016-09-16641)

Raadsbesluit:
a) kennis te nemen van:

1. het eindrapport van november 2015 met als titel "GNL: samen sterker";
2. de daarop volgend uitgevoerde verdiepende analyse in de periode januari-juli 

2016, welke zijn vervat in het rapport "Vervolgproces GNL: samen sterker", 
inclusief bijlagenboeken;

3. het advies van de Ondernemingsraden van Geldermalsen, Neerijnen en 
Lingewaal, inclusief de reactie van de WOR-bestuurder;

4. de update van de begrotingsscan van de provincie Gelderland, inclusief 
aanbiedingsbrief van Gedeputeerde Staten en

5. het collegebesluit d.d. 6 september 2016.
b) in principe te kiezen voor de variant bestuurlijke fusie (herindeling) in één keer 

tussen de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (GNL).
c) het college de opdracht te geven om met elkaar een volgende fase van de GNL-

samenwerking in te gaan: het uitwerken van het herindelingsontwerp. Op grond 
daarvan kan in 2017 een raadsbesluit volgen om de herindeling te effectueren.

d) een raming voor de kosten te maken voor het benodgde incidentele budget voor 
het herindelingsontwerp en bij de begrotingsbehandeling op 3 november 2016 een 
dekkingsvoorstel voor te leggen.

Alle fracties staan achter de strekking van het voorstel. De heer Nouwens dient een Motie 
in en leest deze voor. De motie zal worden betrokken bij de besluitvorming. 

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

6.2 Voorstel tot kennisneming analyse oorzaken budgettekort bijstandsuitgaven i.h.k.v. de 
aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2016 en instemming met maatregelen tot 
tekortreductie bijstandsuitgaven uit advies Vangnet Werkzaak Rivierenland 
(2016-09-22031)

Raadsbesluit:
a) kennis te nemen van de analyse van oorzaken van het budgettekort 

bijstandsuitgaven in het kader van de aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 
2016 en 

b) in te stemmen met de maatregelen die worden genomen om tot tekortreductie van 
de bijstandsuitgaven te komen, zoals vastgelegd in het advies Vangnet van 
Werkzaak Rivierenland van 5 juli 2016.

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

6.3 Voorstel tot toekenning van een subsidie onder voorwaarden aan v.v. Ophemert van 
€ 15.000,= in afwijking van de beleidsregels cluster "sport, onderdeel buitensport" 
(2016-09-20760)

Raadsbesluit:
a) v.v. Ophemert een gemeentelijk subsidie toe te kennen van € 15.000,= voor het 

realiseren van een ruimte voor opslag van materialen, verzorgingsruimte en 
verbetering van de toegang van het sportpark, in afwijking van de beleidsregels 
cluster “Sport, onderdeel buitensport”.
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Oordeelsvormende raad
b) het subsidiebedrag van € 15.000,= toe te kennen aan de v.v. Ophemert als 

voorschot op de te zijner tijd, respectievelijk 2023 en 2015 aan te vragen subsidie 
voor renovatie van 2 velden.

c) de beschikbaarstelling en de dekking van de subsidie van € 15.000,= ten laste van 
de bestemmingsreserve Buitensportaccommodaties te brengen via bijgevoegde 
begrotingswijziging.

De heer Van Maanen spreekt zijn waardering voor het stuk uit, maar zijn fractie zal het stuk
niet steunen, in verband de beoefening van sport op zondag door deze vereniging. 
De overige fracties stemmen in het met voorstel.

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

6.4 Voorstel tot vaststelling van het vergaderschema gemeenteraad Neerijnen 2017
(2016-09-10339)

Raadsbesluit:
a) het vergaderschema 2017 gemeenteraad Neerijnen vast te stellen.

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)

De heer Van Maanen merkt op dat de regionale agendacommissie weer van start gaat en 
verzoekt de griffier de stukken ter kennisname aan de overige raadsleden te sturen. 

8. Rondvraag

Toezegging

Mevrouw Van Kuilenburg heeft uit de krant vernomen dat er afspraken zijn gemaakt met 
staatssecretaris Dijksma, vervoerders en gemeenten dat er minder wagons met gevaarlijke
stoffen gaan rijden over de omleidingsroute voor de Betuwelijn. Klopt deze afspraak en is 
deze vastgelegd? De voorzitter geeft aan er juist meer treinen gaan rijden. Het college 
heeft een brief gestuurd naar de staatssecretaris waarom er geen overleg is geweest met 
de betrokken gemeenten.
De heer Hakkert heeft vernomen dat er duizenden leerplichtige kinderen “tussen wal en 
schip” raken en geen onderwijs volgen. Speelt dit ook in Neerijnen? Wethouder Andriesse 
zegt toe dit te onderzoeken en hierop schriftelijk terug te komen. 

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.

Vastgesteld in de Oordeelsvormende raad van 3 november 2016

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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