
Oordeelsvormende raad
(21525\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 24 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 
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), 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 : mevrouw H.B. Challik (PvdA) en de heer H. Mulder (SGP).

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 mevrouw Challik (PvdA) en de heer Mulder (SGP).

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is gebruik gemaakt van het spreekrecht door:
• de heer J.W. Kardol m.b.t. agendapunt 6.4 en
• de heer S. Vreeburg m.b.t. agendapunt 6.7 (rotonde Hellouw).

3. Vaststelling gewijzigde agenda

De gewijzigde agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst oordeelsvormende raad van 3 november 2016

Toezegging

Mevrouw Van Kuilenburg vraagt naar de toegezegde planning jaarwisseling.
Burgemeester De Vries antwoordt dat daar afgelopen week een informatienota over is 
toegezonden aan de raad- en commissieleden.

De heer Hakkert komt nog even terug op de Blijverslening, wanneer kunnen wij daar een 
voorstel over tegemoet zien vanuit het college of moeten wij daar zelf nog iets voor doen.
Wethouder Kool zegt toe dat die in de 1e of 2e cyclus aan uw raad zal worden voorgelegd.

Besluit De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Lijst ingekomen stukken

Burgemeester De Vries geeft aan dat straks in het besluitvormende deel van deze avond, 
het ingekomen stuk B3 ter bekrachtiging van de “vertrouwelijkheid” zal worden voorgelegd.
Mevrouw Van Kuilenburg merkt op dat brief D-351 niet bij de behandeling van de 
begroting is betrokken, zoals dat in de Lijst is weergegeven.
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Toezegging Wethouder Krook antwoordt dat hij er van uit gaat dat deze aanvraag zal worden 

afgehandeld conform de subsidievoorwaarden zoals wij die als gemeente kennen. Maar 
zegt toe dit na te trekken en dit schriftelijk te zullen beantwoorden

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

6. Raadstukken

6.1 Voorstel tot instemming met de instelling van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) Regio 
Rivierenland (2016-11-17432)

Raadsbesluit:
a) in te stemmen met de instelling van een Regional Investeringsfond (RIF) met de 

kaders, zoals opgenomen in dit voorstel en toegelicht in bijgevoegde 
"informerende notitie" en

b) in 2017 kennis te nemen van een systeem-evaluatie over de werking van het fonds
en afhankelijk daarvan te besluiten over voortzetting na 2017.

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

6.2 Voorstel tot vaststelling van het VVE-beleid “Jong geleerd is … Oud gedaan” 2016-2020 
gemeente Neerijnen (2016-11-21467)

Raadsbesluit:
a) vaststelling van het VVE-beleid “Jong geleerd is … Oud gedaan” 2016-2020 

gemeente Neerijnen.

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

6.3 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het Bestemmingsplan "Kern Varik" (2016-11-20964)

Raadsbesluit:
a) in te stemmen met de wijze van afhandeling van de ingekomen zienswijzen 

overeenkomstig het gestelde in de Nota zienswijzen, vooroverleg en ambtshalve 
aanpassingen ontwerpbestemmingsplan “Kern Varik” (als bijgevoegd);

b) de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren;
c) in te stemmen met de ambtshalve aanpassingen zoals aangegeven in de Nota 

zienswijzen, vooroverleg en ambtshalve aanpassingen ontwerpbestemmingsplan 
“Kern Varik” (als bijgevoegd);

d) het ontwerpbestemmingsplan “Kern Varik” op basis van de Nota zienswijzen, 
vooroverleg en ambtshalve aanpassingen ontwerpbestemmingsplan “Kern Varik” 
gewijzigd vast te stellen en

e) 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.

6.4 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het Ontwerpbestemmingsplan “Ammanswal 
ongenummerd te Waardenburg” (2016-11-17723)

Raadsbesluit:
a) in te stemmen met de opgestelde Nota van zienswijzen;
b) het ontwerpbestemmingsplan “Ammanswal ongenummerd” op basis van de Nota 

van zienswijzen gewijzigd vast te stellen;
c) het gewijzigde bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen voor 

beroep en
d) geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.
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Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 

Besluitvormende raad.

6.5 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het Bestemmingsplan “Aeneas Mackaylaan te 
Ophemert” (2016-11-17929)

Raadsbesluit:
a) het Bestemmingsplan “Aeneas Mackaylaan Ophemert” gewijzigd 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.

6.6 Voorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2016 (2016-11-17581)

Raadsbesluit:
a) de Najaarsnota 2016 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stelllen.

Toezegging

Mevrouw Van Kuilenburg vraagt de wethouder om uitleg te geven over subsidie aan 
verenigingen zoals dat genoemd staat bij het jeugd- en jongerenwerk.
Wethouder Krook zegt deze vraag schriftelijk te zullen beantwoorden.

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

6.7 Voorstel tot de besteding van de opbrengst Precariobelasting 2014 en 2015
(2016-11-21690)

Raadsbesluit:
a) in te stemmen met de bestedingsvoorstellen 1 t/m 13;
b) de te ontvangen middelen in de komende jaren als incidentele baten te 

beschouwen en voor de besteding daarvan nu al prioriteiten te stellen;
c) de structurele gevolgen van de voorgestelde bestedingen te betrekken bij de 

afwegingen in de Perspectievennota 2018-2021 en
d) de begrotingswijzigingen 2016-9 en 2017-3 vast te stellen.

Toezegging

De heer Nouwens dient een Amendement in en leest deze voor.
De heer Van Tellingen dient 2 Amendementen in en leest deze voor.
De heer Van de Wardt dient 3 Amendementen in en leest deze voor.
Mevrouw Van Kuilenburg dient een Motie in en leest deze voor.

Hierna is er binnen de raad uitgebreid gedebatteerd over de strekking van de 
Amendementen en de Motie in relatie tot het voorstel zoals dat door het college is 
voorgelegd.

De heer Veeken vraagt naar de werking van de snelheidsmeters, zoals die binnen de 
diverse kernen wordt gebruikt. Kunnen die meters alleen de snelheid aangeven van 
aankomend rijverkeer, of kunnen ze ook meten hoeveel voertuigen er passeren en op 
welke tijdstippen en/of de snelheid die door al die voertuigen op dat traject wordt gereden.
Wethouder Kool zegt het antwoordt hierop schuldig te moeten blijven en zal derhalve deze
vragen schriftelijk beantwoorden.

De heer Van Tellingen geeft na schorsing aan dat hij het tweede Amendement van VN 
graag splitst in een Amendement (5) a en b.
De raadsleden kunnen zich hierin vinden en aldus is besloten.

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

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

Toezegging

De heer Van Wijk meldt dat er een vergadering van de Auditcommissie is geweest en dat 
daarin de jaarrekeningcontrole door de accountant ter sprake kwam. Aangegeven is dat we
ook voor de controle van het boekjaar 2016 wel gebruik zullen maken van het 
accountantskantoor Deloitte, maar wel met een andere accountant, te weten de heer R.A. 
van Vught. Nadere berichtgeving over de kennismaking van de accountant met de raad 
volgt via de raadsgriffier.

De heer Nijhoff is in Buren geweest bij de avond over “veilig thuis”, hoe gaan we hiermee 
verder?
Wethouder Krook geeft aan dat hij de ontwikkelingen op de voet volgt en dat de interim-
manager de bestuurders op de hoogte zal houden. Hij zal schriftelijk antwoorden over de 
stand van zaken.

8. Rondvraag

Toezegging

De heer Van Wijk zegt de OVN-vergadering te hebben bijgewoond en daar gehoord te 
hebben van Lander en Werkzaak dat de gemeente geen mensen in dienst neemt.
Wethouder Krook geeft aan dat dit voort komt uit een landelijke discussie, dat gemeenten 
trachten om deze mensen onder te brengen bij bedrijven. De gemeente faciliteert dit maar 
heeft zelf geen werk voorhanden die door deze groep uitgevoerd zou kunnen worden.

De heer Veeken heeft gelezen in het AVRI-visieplan dat de afvalstroom teruggebracht gaat
worden naar 75 en we ook nog een extra container krijgen? Daarnaast geeft hij aan dat 
blijkt dat na-scheiding meer oplevert dan voor-scheiding.
Burgemeester De Vries antwoordt dat het al laat is en zegt toe dat het college deze vragen
schriftelijk zal beantwoorden. 

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur.

Vastgesteld in de Oordeelsvormende raad van 15 december 2016

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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