
Oordeelsvormende raad
(21525\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 3 november 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), 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. Er is een 
bericht ontvangen dat de heren Kurpershoek en Nouwens in de file staan en daardoor iets 
later zullen zijn. Wellicht dat wethouder Krook en mevrouw Challik ook in de file staan. 

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3. Vaststelling gewijzigde agenda

De heer Hakkert verzoekt om de agendapunten 6.1 en 6.2 gelijktijdig te behandelen.
De voorzitter vraagt de overige raadsleden of zij zich hierin kunnen vinden en geeft aan 
dat we vanavond deze twee agendapunten dus gelijktijdig zullen behandelen.

De gewijzigde agenda is gewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst oordeelsvormende raad van 6 oktober 2016

Besluit

Mevrouw Van Kuilenburg geeft aan dat zij de raad verzoekt om de “vertrouwelijkheid”  af 
te halen van de informatienota over het Kulturhus Haaften.
De voorzitter geeft aan dat hier intern naar is gekeken en dat hij er geen moeite mee heeft
als de raad hiertoe zou besluiten. Hij legt uit dat de stemming hierover eigenlijk in de 
Besluitvormende raad thuis hoort, maar dat dan aan de doelstelling van GBN voorbij wordt 
gegaan. Hij stelt de raad voor om er nu over te stemmen.
Wethouder Krook merkt nog even op, dat hij er vanuit gaat dat alleen de 
“vertrouwelijkheid” van de informatienota wordt afgehaald en niet van het volledige dossier.
Mevrouw Van Kuilenburg vult aan dat het inderdaad alleen de informatienota en de 
mondelinge toelichting daarop van de wethouder in de burgemeesterskamer betreft.
De raad stemt in met het afhalen van de “vertrouwelijkheid” van de informatienota 
exploitatie Kulturhus Haaften van 24 mei 2016.
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Oordeelsvormende raad
De heer Nijhoff vraagt naar de reden voor uitstel aanleg fietspad langs de Steenweg door 
de Provincie.
Wethouder Kool antwoordt dat er een bezwaar is gemaakt tegen de gunning, dus kan het 
werk niet beginnen. Daardoor is ook de informatieavond uitgesteld. Hij verwijst naar de 
brief van de Provincie die aan de raadsleden is doorgezonden. Wel kan hij nog melden dat 
in overleg met de Provincie de langdurige afsluiting van de Steenweg nu nog een kortere 
periode zal zijn.

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 Begroting 2017 gemeente Neerijnen (2016-10-21690)

Raadsbesluit:
a) de begroting op programmaniveau vast te stellen;
b) de meerjarenraming 2018-2020 als financieel kader voor de komende jaren op te 

nemen;
c) in te stemmen met en vast te stellen van de investeringen en activiteiten uit het 

Meerjareninvesterings- en activiteitenplan, zoals dat is opgenomen in bijlage 5.1 
van de begroting 2017 en het college te autoriseren tot het doen van uitgaven ten 
behoeve van de voor het 2017 opgenomen investeringen en activiteiten en

d) in te stemmen met de tarieven voor lokale heffingen, zoals die zijn opgenomen in 
de paragraaf 3.7 "Lokale Heffingen" van de programmabegroting 2017.

Toezegging

De heer Van Wendel de Joode gaat in op de groei en ontwikkeling van kinderen en het 
daarbij behalen van een zwemdiploma. We leven hier in een waterrijk gebieden het 
behalen van een zwemdiploma is niet voor alle gezinnen weggelegd. Hij roept in GNL-
verband de gemeenten op om de lasten te dragen van deze ouders die de lasten niet zelf 
kunnen betalen.
Wethouder Krook zegt toe het voorstel van VN nader ui te zoeken. Nu valt het zwemmen 
al onder het armoedebeleid. Maar een zwemdiploma kost al snel € 400,= en dat is boven 
het budget wat nu gegeven wordt.

De heer Van Tellingen dient een Amendement in en leest deze voor. Zijn fractie stelt hierin
voor om de 5% extra geheven OZB in 2015, destijds noodzakelijk voor de ongunstige 
financiële situatie van de gemeente Neerijnen nu de financiële situatie weer verbeterd is 
terug te geven aan de inwoners.

Mevrouw Van Kuilenburg dient een Amendement in en leest deze voor. Haar fractie stelt 
hierin voor om een deel van de geheven precariobelasting te benutten voor 
lastenverlichting van onze inwoners en zolang deze opbrengsten besteed kunnen worden 
de OZB niet te verhogen. Het eventueel overblijvende gedeelte van deze precariobelasting
te benutten voor het algemeen belang, wat nader ingevuld kan worden door de raad.

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

6.2 Voorstel tot vaststelling van de 1e Begrotingswijziging 2017 (2016-10-21690)

Raadsbesluit:
a) de 1e begrotingswijziging van de programmabegroting 2017 vast te stellen en te 

verwerken in de meerjarenbegroting 2017-2020 conform bijgevoegde 
begrotingswijziging 2017/1.
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Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 

Besluitvormende raad.

6.3 Voorstel tot het instellen van Startersleningen (2016-10-22156)

Raadsbesluit:
a) een deelnemingsovereenkomst aan te gaan met Stichting Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;
b) de “verordening starterslening gemeente Neerijnen” vast te stellen en
c) voor het verstrekken van startersleningen een bedrag beschikbaar te stellen van   

€ 500.000,=.

Toezegging

De heer Van Gellicum verwijst naar de ingekomen brief van 50-plus Provincie Gelderland 
over de blijverslening, eveneens via dezelfde Stichting. Hij merkt op het een sympathiek 
idee te vinden en komt er later nog op terug.
Wethouder Kool zegt toe ook alle andere mogelijkheden die deze Stichting biedt te zullen 
bekijken en komt erop terug.

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

6.4 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het opstellen van een 
herindelingsontwerp GNL (2016-10-16641)

Raadsbesluit:
a) een krediet van € 220.000,= beschikbaar te stellen om te komen tot een 

herindelingsontwerp GNL en
b) dit krediet ten laste te brengen van de begrotingssaldi 2016 en 2017 door middel 

van het vaststellen van bijgevoegde begrotingswijzigingen 2016/8 en 2017/2.

Toezegging

De heer Van Tellingen geeft aan gelezen te hebben in het raadsvoorstel dat er al een plan
van aanpak gereed is, maar heeft die niet als bijlage mogen ontvangen.
Burgemeester De Vries zegt toe dat de raad volgende week een brief wordt toegezonden 
en dan kan het plan van aanpak daar gelijk bij meegezonden worden.

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

6.5 Voorstel tot vaststelling van het Bestemmingsplan “Kern Waardenburg, herziening Koningin
Julianaplantsoen 15” (2016-10-18209)

Raadsbesluit:
a) het Bestemmingsplan “Kern Waardenburg, herziening Koningin Julianaplantsoen 

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

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

7. Bespreekstukken

7.1 Informatienota concept-visiedocument “de toekomst van het Sociaal Domein: dichtbij, 
vertrouwd en veilig” (2016-10-21974)

Doel Met de inmiddels opgedane ervaring in het sociaal wijkteam. De landelijke ontwikkelingen, 
uitgaven 2015 en de beschikbare middelen in de gemeentebegroting kan een beeld 
worden gegeven van de huidige stand van zaken binnen het sociaal domein. Dit beeld 
wordt weergegeven in bijgaand visie-document, die een belangrijk deel van het lokale 
beleidskader en de lokale beleidsvoornemens bevat, dat verenigd kan worden in een 
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regionaal beleidskader met een ontwikkelagenda voor de transities Jeugd en Wmo 2017.
Het is daarom essentieel dat de gemeenteraad zich uitspreekt over ons lokale concept-
beleidskader “de toekomst van het Sociaal Domein: dichtbij, vertrouwd en veilig”.

De raad discussieert volop met elkaar en de wethouder over de nulde, 1e en 2e lijn zorg. Er
wordt aandacht gevraagd voor preventie. 
Wethouder Krook zegt dat de cijfers naar de raad toe komt en dat de raad daar uiteindelijk
zelf een keuze in gaat maken. Ook loopt er momenteel een tevredenheidsonderzoek.

8. Mededelingen
• Algemene mededelingen
• Gemeenschappelijke regelingen en Verbonden partijen
• Regio Rivierenland (speerpuntberaden en/of Algemeen Bestuur)

De heer Nouwens meldt dat de 3 afdelingen van de VVD uit de GNL-gemeenten op 12 
oktober jl zijn gefuseerd tot 1 regionaal netwerk met een gezamenlijk bestuur.

9. Rondvraag

Toezegging

Toezegging

Toezegging

De heer Van Gellicum zegt gehoord te hebben dat in de 2e kamer is gezegd dat het 
agentschap telecom bereid is met gemeenten mee te kijken naar wat er nodig is om de 
mobiele bereikbaarheid te verbeteren.
Wethouder Kool geeft aan dat er een jaarlijks plaatsingsgesprek plaatsvindt met de 
telecomprovider(s). De laatste berichten zijn dat KPN een ander type mast in Ophemert wil
plaatsen, waarvoor een nieuwe vergunning nodig zal zijn, waarop het eerste 
bezwaarschrift al binnen is. Hij adviseert KPN om de oude vergunning ten uitvoer te 
brengen. Er zijn geen problemen met het bereiken van 1-1-2. Hij is bereid er desnoods nog
eens een brief over te schrijven naar de Minister. 

De heer Nijhoff zegt dat het bedrijf Van Uden een andere naam heeft gekregen. Heeft dat 
nog consequenties voor de bestemmingsplanwijziging?
Wethouder Kool antwoordt dat dit geen consequenties heeft.

Mevrouw Van Kuilenburg vraagt hoe het ermee staat in de aanloop naar de oud en nieuw 
viering.
Burgemeester De Vries zegt er al een maand of 3 mee bezig te zijn en dat de 
noodzakelijke voorbereidingen worden getroffen. Hij zegt toe via een informatienota de 
raad op de hoogte te houden met betrekking tot oud en nieuw.

De heer Van de Wardt geeft aan dat deze gemeente op 1 januari 1978 is ontstaan. Dat 
betekent dat deze gemeente op 1 januari 2018 40 jaar bestaat. Gaan we daar nog iets 
mee doen? En zo ja, dat moeten we daarvoor ruimte maken binnen de begroting.
Burgemeester De Vries zegt toe hierop met een reactie te zullen komen.

De heer Van de Wardt merkt op dat er op 13 september een schriftelijke beantwoording is 
ontvangen op de gestelde vragen van zijn partij m.b.t. de huishoudelijke hulp. De kern van 
die beantwoording was dat er met enkele procedurele aanpassingen zou worden voldaan 
aan de uitspraak van de Raad van Beroep. Nu leest hij in de besluitenlijst van B&W van 10
oktober dat de werkwijze nog steeds afwijkt van de uitspraak. Wat is de stand van zaken?
Burgemeester De Vries zegt toe dat het college hier schriftelijk op zal antwoorden.

De heer Mulder zegt dat er een ingezonden brief is binnengekomen bij het nieuwsblad 
Geldermalsen waarin te lezen is, dat er door de inwoners voor het inleveren van zwerfafval
bij de AVRI betaald moet worden. Nu weet hij dat Tiel hiervoor een regeling heeft, het zou 
sympathiek zijn als wij die regeling over zouden nemen.
Wethouder Kool vraagt aan de inwoners dat als zij hiermee zitten, geen brief in de krant te 
schrijven maar direct contact opnemen met de gemeente. Maatwerk is altijd te leveren.
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De heer Van Wendel de Joode zegt vandaag nogal lang in de auto te hebben gezeten en 
hoorde in het nieuws, het woord van de dag: hemelwaterverordening. Hij vraagt of 
Neerijnen ook een hemelwaterafvoerverordening heeft?
Wethouder Kool antwoordt bevestigend, die heeft u als raad zelf vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur.

Vastgesteld in de Oordeelsvormende raad van 24 november 2016

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries

5


