
Oordeelsvormende raad
(21525\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 15 december 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 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), de heer
drs. J. Krook (wethouder) en de heer J. Andriesse (wethouder).

Afwezig : de heer W. Kurpershoek (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 Kurpershoek (VN). 

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3. Vaststelling gewijzigde agenda

De gewijzigde agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst oordeelsvormende raad van 24 november 2016

Besluit De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Lijst ingekomen stukken

Burgemeester De Vries geeft aan dat de “vertrouwelijkheid” van de punten B2 en B6 in het 
Besluitvormende gedeelte van deze avond door uw raad bekrachtigd dient te worden.
Mevrouw Van Kuilenburg merkt op dat haar fractie tegen de bekrachtiging is van de 
vertrouwelijkheid op deze stukken.

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

6. Raadstukken

6.1 Voorstel tot instemming met de toepassing van de Coördinatieregeling Wro ten behoeve 
van de ontwikkeling Windpark Deil (2016-12-21001)

Raadsbesluit:
a) met toepassing van artikel 3.30, eerste lid, onder b. van de Wro de voorbereiding 

en bekendmaking van het Bestemmingsplan "Windpark Deil" te coördineren met 
de voorbereiding en bekendmaking van de Omgevingsvergunning(en), voor in 
ieder geval de activiteiten bouwen, ten behoeve van de windturbines.
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Toezegging

De heer Van Tellingen geeft aan dat er in het raadsvoorstel wordt gesproken over een 
concept-MER en er is te lezen dat het lijkt dat geen van de alternatieven een ernstig 
negatief effect voor de omgeving zal opleveren. Is dit afgelopen dinsdag op de informatie-
avond ook zo aan de omwonenden meegegeven.
Wethouder Kool zegt het antwoordt hierop schuldig te moeten blijven en zal dit schriftelijk 
beantwoorden. Wel kan hij meedelen dat het voorontwerp nog loopt en dat de definitieve 
MER-procedure straks gaat lopen, wat daarna ook nog ter inzage komt te liggen.

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

6.2 Voorstel tot instemming met uitstel van de uitvoering van het Subsidiebeleid en het 
intrekken van de Algemene Subsidieverordening gemeente Neerijnen 2017 en instemming 
met het hernoemen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Neerijnen 2010 in 
2017 en die per 1 januari 2017 van kracht te verklaren (2016-12-17793)

Raadsbesluit:
a) instemmen met uitstel van de uitvoering van het Subsidiebeleid;
b) instemmen met het intrekken van de Algemene Subsidieverordening gemeente 

Neerijnen 2017 en
c) instemmen om de Algemene Subsidieverordening gemeente Neerijnen 2010 te 

hernoemen in Algemene Subsidieverordening gemeente Neerijnen 2017.

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

6.3 Voorstel tot vaststelling van het Verhuurbeleid woonwagenlocatie "De Griend" 2016 en de 
Verordening op de heffing en invordering van staangeld 2016 (2016-12-04307)

Raadsbesluit:
a) vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van staangeld 2016;
b) vaststelling van het Verhuurbeleid woonwagenlocatie “De Griend” 2016 en
c) intrekking van de Huisvestingsverordening Standplaatsen 1999.

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

6.4 Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de oordeelsvormende vergadering 
gemeente Neerijnen 2017 en intrekking van de Verordening op de raadscommissies 2010 
gemeente Neerijnen (2016-12-12117)

Raadsbesluit:
a) vaststelling van de Verordening op de oordeelsvormende vergadering gemeente 

Neerijnen 2017 en
b) intrekking van de Verordening op de raadscommissies gemeente Neerijnen 2010.

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

6.5 Voorstel tot benoeming van een voorzitter voor de Beeldvormende vergaderingen en een 
voorzitter voor de Oordeelsvormende vergaderingen met ingang van 1 januari 2017
(2016-12-17650)

Raadsbesluit:
a) te benoemen tot voorzitter van de Beeldvormende vergaderingen per 1 januari 

2017; de heer drs. E.J. van Tellingen (raadslid VN).
b) te ontslaan uit de functie van voorzitter van de Beeldvormende vergaderingen per 

1 januari 2017; de heer ing. A. van Gellicum (raadslid CDA).
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c) de functie van voorzitter van de Oordeelsvormende vergaderingen (voorlopig) 

onder te brengen bij de burgemeester.

De heer Van Wendel de Joode merkt nog op dat er door de ontwikkelingen binnen zijn 
fractie, wellicht tot een wijziging van het takenpakket bij de raadsleden gekomen gaat 
worden. Dat houdt in, dat het niet meer zo stellig hoeft te zijn dat de heer Van Tellingen 
alleen beschikbaar is als voorzitter van de Beeldvormende vergaderingen bij onderwerpen 
met een ruimtelijke strekking.

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

6.6 Voorstel tot toelating van een raadslid voor het CDA (2016-12-17650)

Raadsbesluit:
a) toe te laten als lid van de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen voor het 

CDA; de heer A.W.E. (Ton) Miltenburg, wonende te Est.

De voorzitter wijst een onderzoekscommissie geloofsbrieven aan bestaande uit de heer 
Van Maanen (SGP), de heer Van Wendel de Joode (VN) en mevrouw Challik (PvdA).

De voorzitter schorst de vergadering om 20.15 uur.
De voorzitter heropent de vergadering om 20.20 uur.

Mevrouw Challik rapporteert over de bevindingen van de commissie met betrekking tot de 
geloofsbrieven van het kandidaat-raadslid.

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

6.7 Voorstel tot vaststelling van de Verordening adviesraad sociaal domein Neerijnen 2017 
(2016-12-15747)

Raadsbesluit:
a) vaststelling van de Verordening adviesraad sociaal domein Neerijnen 2017.
b) intrekking van de Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ gemeente 

Neerijnen 2009 en de Verordening Wmo-raad Neerijnen 2008.
c) toekenning van een onkostenvergoeding aan de leden en de voorzitter van de 

Adviesraad voor het sociaal domein per bezochte vergadering, met een maximum 
van 8 vergaderingen per jaar.

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

6.8 Voorstel tot vaststelling van de Financiële verordening 2017 Neerijnen, het 
Controleprotocol 2017 en de Controleverordening gemeente Neerijnen 2017 
(2016-12-22223)

Raadsbesluit:
a) vaststelling van de Financiële verordening 2017 Neerijnen en intrekking van de 

Financiële verordening 2016 Neerijnen per 1 januari 2017, zoals opgenomen in 
artikel 21 en 22 van deze verordening.

b) Vaststelling van het Controleprotocol 2017 en intrekking van het Controleprotocol 
2016 per 1 januari 2017.

c) vaststelling van de Controleverordening gemeente Neerijnen 2017 en intrekking 
van de Controleverordening gemeente Neerijnen 2016 per 1 januari 2017, zoals 
opgenomen in artikel 8 van deze verordening.
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Mevrouw Van Kuilenburg wenst graag een deadline ingebouwd te zien. Direct in de 
eerstvolgende vergadering na het eerste kwartaal een rapportage in de raad.
Wethouder Verwoert zegt dit te zullen onderzoeken en hierop schriftelijk te antwoorden.

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

6.9 Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2017 (2016-12-22223)

Raadsbesluit:
a) vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van Onroerende-

zaakbelastingen 2017.
b) vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2017.
c) de Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2016 van 

toepassing te verklaren tot 1 april 2017.
d) de Tarieventabel 2016 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering 

van lijkbezorgingsrechten 2016 van toepassing te verklaren tot 1 april 2017.
e) vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van Leges 2017.
f) vaststelling van de Tarieventabel 2017 behorende bij de Verordening op de heffing 

en invordering van leges 2017.
g) vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting 

ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2017.

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

6.10 Voorstel tot vaststelling van de Begrotingswijzigingen 2016-9 en 2017-3 (2016-12-21690)

Raadsbesluit:
a) vaststelling van de Begrotingswijziging 2016 nummer 9.
b) vaststelling van de Begrotingswijziging 2017 nummer 3.

De heer Van Tellingen dient een Amendement in op het structureel beschikbaar stellen 
van een bedrag voor het behalen van een zwemdiploma voor kinderen uit gezinnen met 
een minimuminkomen en leest de inhoud voor.

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

7. Bespreekstukken

7.1 Actualisatie van het woonwagenbeleid 2016 gemeente Neerijnen (2016-12-04307)

Doelstelling van het Woonwagenbeleid Neerijnen 2016 is om te komen tot kwalitatief 
goede huisvestingsmogelijkheden voor de doelgroep, die op het woonwagencentrum 
woont en wil wonen. Bestaande huurhuisvesting upgraden naar geldende wet- en 
regelgeving en, voor zover nodig, in goede staat van onderhoud te brengen. De gewenste 
overdracht mogelijk te maken van standplaatsen aan de corporatie(s).

Voor Neerijnen: de bewoners kiezen duidelijk voor variant B, dus werk die verder uit.
SGP: graag op 1 locatie houden conform variant D, maar hoe haalbaar is die? Verzoek aan 
college om dat verder uit te werken en daarin ook de nog openstaande vraagtekens.
VVD: in overleg met bewoners tot stand gekomen. Voorkeur op 1 locatie, graag varianten A 
en D verder uitwerken.
PvdA: kiest ook voor 1 locatie en heeft daarbij een voorkeur voor variant D.
GBN: de bewoners hebben een voorkeur voor variant B, hoewel er ook niet negatief 
tegenover variant D wordt gestaan. Echter de fractie volgt de keuze van de bewoners en 
kiest voor uitwerking van variant B.
CDA: maakt vanavond geen keuze. Bewoners hebben aangegeven wat afstand van elkaar 
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te willen nemen, dus zoek naar een oplossing waarbij een aantal gezinnen in sociale 
huurwoningen bij elkaar kunnen wonen.
Burgemeester De Vries zegt toe de raad op de hoogte te zullen houden van de 
vorderingen en streeft naar een oplossing vóór de fusiedatum.

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

Burgemeester De Vries meldt dat er in het college is gesproken over de vraag van de heer 
Van de Wardt, of er nog iets gedaan gaat worden aan het 40-jarig bestaan van de 
gemeente Neerijnen. Gezien de ontwikkelingen m.b.t. GNL denkt het college, dat het beter 
is om wat festiviteiten te organiseren rondom het opgaan van Neerijnen in een nieuwe 
gemeente GNL.

9. Rondvraag

Toezegging

Toezegging

De heer Nijhoff zegt regelmatig te worden aangesproken door inwoners over de 
transparantie met betrekking tot de informatievoorziening vanuit dit college. Gisteravond is 
er een bijeenkomst geweest in Varik en dat staat vandaag pas in de krant. Ook zijn er 
inwoners die ontstemd zijn over het feit dat ze niet met contant geld bij de balie van 
burgerzaken kunnen betalen. In zijn ogen is geld nog steeds een wettig betaalmiddel en 
daardoor zou die mogelijkheid er gewoon dienen te zijn. Zelfs gepast geld is aan de balie 
geweigerd. Daarbij dienen ze tegenwoordig ook al een afspraak te maken. Kan de 
voorzitter hier niets aan doen.
Burgemeester De Vries zegt toe hierop terug te zullen komen.

Mevrouw Van Kuilenburg heeft in de b&w-besluitenlijst gelezen dat de Corsoclub nu 
verzoekt om gespreid te betalen. Dar vinden we wat raar, kunnen we daar uitleg over 
krijgen.
Burgemeester De Vries zegt toe hier schriftelijk op te zullen reageren.

De heer Veeken heeft tijdens de presentatie van de ODR in de beeldvormende 
vergadering gehoord dat het college nog kan afwijken van de adviezen die zij vanuit de 
ODR voorgelegd krijgt. Hoe vaak gebeurd dit en kan de raad een halfjaarlijks overzicht 
krijgen waarin wordt toegelicht waarom er door het college is afgeweken.
Burgemeester De Vries antwoordt dat hij het een goede zaak zou vinden om hier 
bestuurlijk eens een avond aan te besteden en met elkaar in dialoog te gaan over de 
afwijkingen. Hij neemt dit mee naar het Presidium.

De heer Van de Wardt vraagt wanneer de strooibak bij de Esterweg terug komt.
Wethouder Kool zegt dat hij er nog niet staat, omdat de AVRI deze weg heeft opgenomen 
in de eerste strooiroute. Maar er kan er desondanks nog wel eentje geplaatst worden.
De heer Van de Wardt zou dat wel waarderen, immers moeten de strooiauto’s zelf ook de 
dijk op kunnen komen.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.

Vastgesteld in de Oordeelsvormende vergadering van 19 januari 2017

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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