
Oordeelsvormende vergadering
(22496\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 1 juni 2017
Tijd : 20.00 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : de heer drs. E.J. Tellingen (voorzitter), de heer P.A.J. van Zoest (VN), de heer W. Kurpershoek
(VN), de heer S.T. van Doesburg (VN), de heer H. Mulder (SGP), de heer G.J. van Weelden 
(SGP), mevrouw P. van Kuilenburg (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 A.W.E. Miltenburg (CDA),  mevrouw H.B. Challik (PvdA), de heer R. van de Wardt 
(PvdA), de heer K.G. Steenbergen, (raadsgriffier), de heer drs. J. Krook (wethouder) de 
heer J. Andriesse (wethouder) en de heer ing. H.A. Verwoert (wethouder)

Afwezig : de heer H.H. de Vries (burgemeester) en de heer J.G. van Maanen (SGP)

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er is een 
bericht van verhindering binnengekomen van de heer De Vries (burgemeester) en de heer 
Van Maanen (SGP) 

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3. Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst oordeelsvormende vergadering van 23 maart 2017

Besluit De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Lijst ingekomen stukken

Mevrouw Van Kuilenburg meldt dat haar fractie tegen zal stemmen op de geheimhouding 
van B-58. 

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

6. Raadstukken

6.1 Voorstel tot vaststelling van het Bestemmingsplan “invaart haven Haaften” 
(2017-05-22047)

Raadsbesluit:
a) Het bestemmingsplan ‘Invaart Haaften’ vast te stellen.
b) Het bestemmingsplan ‘Invaart Haaften’ gedurende 6 weken ter inzage te leggen 

voor beroep.
c) 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.

6.2 Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de Jaarrekening van 2016 en het indienen 
van een zienswijze op de Begroting 2018 AVRI (2017-05-22569)

Raadsbesluit:
a) Indienen van een zienswijze op de jaarstukken 206 van de GR Avri, conform 

bijlage.
b) Indienen van een zienswijze op de ontwerp begroting 2018 (incl. de 

meerjarenbegroting t/m 2021) van de GR Avri, conform bijlage. 

Toezegging

De heer Veeken heeft naar de financiële reserves gekeken, opgeteld komt hij op een 
bedrag van  € 2.2 mln. uit, klopt dit? 
Wethouder Kool geeft aan dat de AVRI nog niet op orde is, en dat er hard aan gewerkt 
wordt. Hij kan op dit moment geen antwoord geven op de vraag, maar zal hier naar kijken 
en schriftelijk reageren.

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad, waarbij GBN heeft aangegeven de schriftelijke beantwoording van 
wethouder Kool af te wachten en dit te betrekken bij haar definitieve besluitvorming.

6.3 Gewijzigd Voorstel tot het indienen van geen zienswijze op de Jaarstukken 2016 en het 
indienen van een zienswijze op de Begroting 2018 GGD-GZ (2017-05-22697.2) 

Gewijzigd Raadsbesluit:
a) Inzake de jaarstukken 2016 geen zienswijze in te dienen.
b) De zienswijze (zoals verwoord in de bijgevoegde brief) vast te stellen voor de 

programmabegroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland 
Zuid.

a) Inzake financiële consequenties voor de begroting 2018 van Neerijnen deze mee 
nemen in de najaarsnota van 2017. 

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

6.4 Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de Jaarstukken 2016 en op de Begroting 
2018 Werkzaak Rivierenland (2017-05-22729) 

Raadsbesluit:
a) Inzake de jaarstukken 2016 aan het dagelijks bestuur van Werkzaak Rivierenland 

de volgende zienswijzen kenbaar te maken:
- geen reserve innovatiefonds te vormen van € 700.000 maar dit bedrag uit te 
keren aan de deelnemende gemeenten.
– geen reserve van € 1.000.000 te vormen voor de aanschaf van 
bedrijfsvoeringssystemen maar dit bedrag uit te keren aan de deelnemende 
gemeenten.

b) Inzake de programmabegroting 2018 aan het dagelijks bestuur van Werkzaak 
Rivierenland zienswijze kenbaar te maken dat niet ingestemd kan worden met de 
uitbreiding van de organisatie met 22 fte. 

De heer van Zoest heeft gelezen op bladzijde 2 van het raadsvoorstel onder de kop 
“participatie” dat er een overschrijding van € 1.0 mln. staat ten opzichte van het bijgestelde 
budget. Hij vraagt hoe dit kan. 
Wethouder Krook heeft dit ook gezien, in september vorig jaar is het besluit genomen, na 
heel veel discussie rondom de participatie wetten. Wat hier staat is niet helemaal goed. In 
september was het overgrote deel van het budget al uitgegeven, driekwart van het jaar 
was al om. Dit geldt alleen voor 2016, waar het besluit laat in het jaar genomen is en niet 
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Toezegging

meer terug te draaien is. Voor 2017, 2018, 2019 is dit anders begroot. 
De heer van Zoest herhaald dat de wethouder zegt dit er niet zo had moeten staan, hij 
wil graag weten hoe het nu werkelijk zit. 
Wethouder Krook geeft aan schriftelijk antwoord te geven hoe het proces nu precies 
verlopen is.

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

6.5 Voorstel tot kennisneming van de Jaarrekening 2016 en om geen zienswijze in te dienen 
op de Begroting 2018 BSR (2017-05-22726)

Raadsbesluit:
a) Inzake de jaarstukken 2016 aan het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking 

Rivierenland geen zienswijze kenbaar te maken. 
b) Inzake de begroting 2018 aan het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking 

Rivierenland geen zienswijze kenbaar te maken.

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

6.6 Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de Jaarrekening 2016 en om geen 
zienswijze in te dienen op de Begroting 2018 RAR (2017-05-22704)

Raadsbesluit:
a) Inzake de jaarreking 2016 aan het dagelijks bestuur van Regionaal Archief 

Rivierenland de zienswijze kenbaar te maken dat het volledige positieve salso 
2016 ad. € 69.000,-  aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd dient te worden. 

b) Inzake de begroting 2018 aan het dagelijks bestuur van Regionaal Archief 
Rivierenland geen zienswijze kenbaar te maken. 

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

6.7 Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de Jaarstukken 2016 en om geen 
zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2018 Regio Rivierenland (2017-05-
22651)

Raadsbesluit:
a) Inzake de jaarstukken 2016 aan het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland de 

zienswijze kenbaar te maken dat het volledige positieve saldo 2016 ad. 
€ 107.000,- aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd dient te worden. 

b) Inzake de programmabegroting 2018 aan het dagelijks bestuur van Regio 
Rivierenland geen zienswijze kenbaar te maken.

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

6.8 Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de Jaarrekening 2016 en op de Begroting 
2018 VRGZ (2017-05-22451)

Raadsbesluit:
a) In te stemmen met de Jaarrekening 2016 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
b) In te stemmen met de begroting 2018 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
c) Kennis te nemen van de meerjarenraming 2019-2021 Veiligheidsregio Gederland-

Zuid.
d) In te stemmen met het versturen van bijgevoegde zienswijze en indien nodig 

(gezien de beperkte reactie periode) de portefeuillehouder te mandateren 
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eventuele aanpassingen in de zienswijze af te handelen.

Toezegging

De heer Veeken wil namens zijn fractie graag weten of het teruggave bedrag wat genoemd 
wordt klopt conform het “combinatie model” van de herverdeling t.o.v. de andere 
gemeenten. 
Wethouder Verwoert zal checken of dit teruggave bedrag klopt volgens het “combinatie 
model” en dit schriftelijk terugkoppelen aan de raad. 

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

6.9 Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de Jaarstukken 2016 en om geen 
zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2018 ODR (2017-05-22661)

Raadsbesluit:
a) Inzake de jaarstukken 2016 aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst 

Rivierenland de zienswijze kenbaar te maken dat het volledige positieve saldo 
2016 ad. € 429.043,- aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd dient te worden.

b) Inzake de programmabegroting 2018 aan het dagelijks bestuur van 
Omgevingsdienst Rivierenland geen zienswijze kenbaar te maken. 

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

6.10 Voorstel tot vaststelling van de Naam van de nieuwe gemeente die ontstaat uit de 
bestuurlijke fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (2017-05-
22778)

Raadsbesluit:
a) Vast te stellen dat op een correcte wijze aan het naamgevingstraject nieuwe 

gemeente GNL vorm en inhoud is gegeven. 
b) Voor de gemeente die ontstaat door de bestuurlijke fusie van de gemeenten 

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal de naam gemeente West Betuwe vast te 
stellen.

c) De gekozen naam vast te leggen in het uit te brengen herindelingsadvies. 

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)
• Stuurgroep MIRT-verkenning rivierverruiming en dijkversterking V-H/T-W
• Raadadviesgroep Gebiedsvisie Varik-Heesselt

De heer Veeken meldt dat afgelopen maandag het bestuur van de Molenstichting en 
stichting voor het Gelderse Rivierenland in gesprek is geweest met wethouder Kool en de 
ambtenaar die de zaak behandeld. Het is een goed gesprek geweest, ten gevolge hiervan  
is er een brief binnengekomen gericht aan de raad. Hij vraagt de raadsleden, partijen om 
deze brief even goed door te nemen en vraagt aandacht voor de consequenties.

9. Rondvraag

De heer van Wijk meldt dat het niet helemaal goed gaat met de hernummering van de 
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Toezegging

Toezegging

huizen in het buitengebied. Adressen zijn niet te vinden. Waterstanden doorgeven, lukt 
niet. Zijn er instanties aan wie de wijzigingen nog doorgeven moeten/kunnen worden?
Wethouder Kool geeft aan dat hij als portefeuille houder hier verantwoordelijk voor is, er 
zal intern gekeken worden of er nog instanties geïnformeerd moeten//kunnen worden. Wel 
wordt er opgemerkt dat er meer proactief kan worden gereageerd door de bewoners zelf. 

Mevrouw Van Kuilenburg meldt dat het maaien van de kindergraven te wensen overlaat. 
Wethouder Kool zegt dat begraafplaats een groene parel is en dat hij voortgang 
waarneemt.  

De heer Veeken heeft een vraag over de kruimelregeling 2017, wat houdt dit precies in? 
Wethouder Kool zegt dat dit een andere benaming is voor afwijkend beleid en dat de 
inhoud hiervan te vinden is op de website. 

De heer Hakkert verwijst naar zijn aangenomen motie, ingediend samen met Voor 
Neerijnen om de leefbaarheid in de Neerijnense dorpen te verbeteren, waarbij met name 
aandacht gevraagd is voor dorpshuizen, speeltuinen en ook sociale initiatieven. Hij vraagt 
naar de stand van zaken m.b.t. het leefbaarheidsfonds. 
Mevrouw  Van Kuilenburg vult hier aan welke initiatieven worden wel en welke niet 
gehonoreerd. 
Wethouder Krook geeft aan dat het leefbaarheidsfonds succesvol is, maar dat de bodem 
in zicht is. Meer informatie over de stand van zaken zal aan de raad verstrekt worden in 
september/oktober 2017. 

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

Vastgesteld in de Oordeelsvormende vergadering van 29 juni 2017

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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