
Raadsvergadering
(16046\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 19 december 2013
Tijd : 19.30 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : de heer A.J. van Hedel (burgemeester/voorzitter), mevrouw P. van Kuilenburg (GBN),
de heer C. Nijhoff (GBN), de heer A.P.M. Veeken (GBN), de heer A.C. Hakkert
(CDA), de heer L.D. van Lith (VVD), de heer A. Overheul (VVD), mevrouw D.T. de
Zeeuw-Wielders (VVD), de heer J.G. van Maanen (SGP, de heer H. Mulder (SGP), de
heer G.J. van Weelden (SGP), mevrouw H.B. Challik (PvdA), de heer F.A. Beukers
(LB), de heer F.C.M. Van het Hoofd (CDN), de heer P.J. Scheurwater (CDN), de heer
drs. E.J. Van Tellingen (onafhankelijk raadslid VT), de heer K.G. Steenbergen
(raadsgriffier), de heer ing. H.A. Verwoert (wethouder), de heer T. Kool (wethouder) 
en de heer drs. J. Krook (wethouder).

Afwezig : -

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij meldt 
dat wethouder Krook iets later komt.

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3. Bepaling voorstemnummer

• Nummer 12, de heer Beukers (LB)

4. Vaststelling agenda

De voorzitter wijst erop dat de raadsleden allen gewijzigde raadsbesluiten toegezonden 
hebben gekregen voor de besluitvorming bij 8.3, 8.6 en 8.8. Daarnaast heeft de heer 
Beukers allen een Motie vreemd aan de orde van de dag doen toekomen, hij stelt voor 
deze te agenderen onder agendapunt 8.9. Tenslotte geeft hij aan een brief van de heer 
Verseijl te hebben ontvangen, waarin hij aangeeft te zijn hersteld en zijn raadszetel met 
ingang van 23 december 2013 weer in te nemen. Dit zal hij overigens doen op 
persoonlijke titel en niet meer voor het CDA. Dat betekent dat agendapunt 8.1 kan komen 
te vervallen en dat het CDA na vanavond niet meer vertegenwoordigd zal zijn in de raad 
van de gemeente Neerijnen. Ook de commissieleden van het CDA worden bedankt voor 
de inzet in de afgelopen jaren.
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Raadsvergadering
De heer Van Maanen geeft aan dat de fracties van SGP, VT, PvdA, CDN, GBN en LB 
een Motie zullen indienen bij de beraadslagingen over agendapunt 8.7.

De agenda is gewijzigd vastgesteld.

5. Besluitenlijst van de vergadering van 28 november 2013 (inclusief Lijst toezeggingen)

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

6. Mededelingen
• portefeuillehouders
• Regio Rivierenland (programmaraden/algemeen bestuur)
• commissieleden

Er is in deze vergadering geen mededeling gedaan.

7. Hamerstukken

7.1 Lijst ingekomen stukken

Besluit De Lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

7.2 Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de concept-begroting 2014 van de GGD 
Gelderland-Zuid (2013-09-17044)

Raadsbesluit:
a) instemmen met de begroting 2014 GGD Gelderland-Zuid met een voorbehoud 

voor de kosten van het onderdeel "logopedie";
b) meedelen aan het Algemeen Bestuur van de GGD dat het niet acceptabel is dat de 

kosten van de GGD na 2014 toenemen en
c) het Algemeen Bestuur van de GGD te verzoeken om bezuinigingsvoorstellen te 

presenteren, welke resulteren in een verder dalende gemeentelijke bijdrage per 
2015.

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het voorstel.

7.3 Voorstel tot vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden gemeente Neerijnen 2012 (2013-09-17203)

Raadsbesluit:
a) vaststellen van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden gemeente Neerijnen 2012 en deze per 1 januari 2014 in werking 
te laten treden en

b) intrekken de aangepaste Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden gemeente Neerijnen 2007 (versie 10 juli 2008) met ingang van 1 
januari 2014.

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het voorstel.
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Raadsvergadering
7.4 Voorstel tot vaststelling van de bebouwde komgrens Haaften (2013-09-15994)

Raadsbesluit:
a) de nieuwe bebouwde komgrens van Haaften vast te stellen, als aangegeven op de 

bijgaande kaart, door het aanbrengen of verplaatsen van de borden volgens de 
R.V.V. model H1 (opschrift HAAFTEN gem. Neerijnen) en H2 (opschrift 
HAAFTEN egm. Neerijnen) op de nieuwe bebouwde komgrens.

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het voorstel.

7.5 Voorstel tot vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan "'t Overrijke" te Haaften en 
hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro 
(2013-09- 16225)

Raadsbesluit:
a) het bestemmingsplan "'t Overrijke" Haaften gewijzigd vast te stellen en
b) geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het voorstel.

7.6 Voorstel tot vaststelling van het Afsprakenkader Regionale Samenwerking 
Bedrijventerreinen (2013-09-17088)

Raadsbesluit:
a) het bijgevoegde "Afsprakenkader Regionale Samenwerking Bedrijventerreinen 

Regio Rivierenland" vaststellen.

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het voorstel.

8. Bespreekstukken

8.1 Voorstel tot tijdelijke vervanging raadslid CDA {2e periode} (2013-09-05664)

Raadsbesluit:
a) tijdelijk ontslag te verlenen als lid van de gemeenteraad van de gemeente 

Neerijnen aan de heer H.J. Verseijl (CDA), wonende te Opijnen voor een periode 
van 16 weken ingaande op 23 december 2013;

b) toe te laten als tijdelijk lid van de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen voor 
het Christen Democratisch Appèl, de heer A.C. Hakkert, wonende te Heesselt voor 
een periode van 16 weken ingaande 23 december 2013 en

c) de extra kosten voor deze tijdelijke vervanging, te weten € 1.850,00 (exclusief 
mogelijke indexering per 1 januari 2014) via de Voorjaarsnota 2014 bij te ramen.

Besluit Dit raadsvoorstel is komen te vervallen, zie het vermelde bij de vaststelling van de 
agenda (4).

8.2 Voorstel tot toelating raadslid voor de VVD (2013-09-05664)

Raadsbesluit:
a) mevrouw D.T. de Zeeuw – Wielders, wonende te Neerijnen toe te laten als lid van 

de raad van de gemeente Neerijnen.
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Burgemeester Van Hedel wijst een onderzoekscommissie geloofsbrieven aan. Mevrouw 
Van Kuilenburg en de heren Van Weelden en Scheurwater worden uitgenodigd om samen 
met de raadsgriffier het onderzoek uit te voeren.

De voorzitter schorst de vergadering om 19.38 uur.
De voorzitter heropent de vergadering om 19.46 uur.

Burgemeester Van Hedel geeft het woord aan de heer Van Weelden die namens de 
onderzoekscommissie verslag doet van haar bevindingen.
De heer Van Weelden zegt dat de onderzoekscommissie de geloofsbrieven van mevrouw 
D.T. de Zeeuw-Wielders heeft onderzocht en dat deze in orde zijn bevonden. Gebleken is 
dat mevrouw De Zeeuw aan alle vereisten voldoet die de Gemeentewet aan het 
raadslidmaatschap stelt. Hij adviseert de gemeenteraad om de mevrouw De Zeeuw toe te 
laten als raadslid.
Burgemeester Van Hedel verzoekt de mevrouw De Zeeuw naar voren te komen voor het 
afleggen van de VERKLARING en BELOFTE.

Besluit Na het afleggen van de VERKLARING en BELOFTE is mevrouw D.T. de Zeeuw - 
Wielders toegelaten als lid van de gemeenteraad van Neerijnen.

8.3 Voorstel tot vaststelling van de Groeinota Jeugdzorg in Rivierenland: onze zorg! 
(2013-09-13997)

GEWIJZIGD raadsbesluit:
a) instemmen met de Groeinota Jeugdzorg in Rivierenland: onze zorg! En de daarin 

opgenomen ambities en doelstellingen;
b) instemmen met de in de Groeinota jeugdzorg opgenomen lokale uitgangspunten 

(bladzijde 29/30) en
c) instemmen met de hoofdlijnen van het transitiearrangement Jeugdzorg (hoofstuk 8 

Groeinota).

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel conform het gewijzigde raadsbesluit.

8.4 Voorstel tot inventarisatie van wensen en bedenkingen met betrekking tot het voornemen 
om overdracht van integrale taken in het kader van beheer openbare ruimte aan de AVRI 
en taken in het kader van de omgevingswet aan de ODR (2013-09-15807)

GEWIJZIGD raadsbesluit:
a) de volgende wensen en bedenkingen naar voren te brengen met betrekking tot het 

voornemen om uitvoerende taken over te dragen aan de AVRI en ODR:
1. zorgvuldig omgaan met het besluit tot overdracht uitvoerende taken wat tot 

kwaliteitsverbetering en kostenbesparing zal leiden, dus een win-win situatie;
2. daarbij de waarborgen voor het personeel goed vastleggen, immers kan 

schaalvergroting ook leiden tot meer ontplooiingsmogelijkheden en kansen;
3. zorgen voor een goed sociaal plan voor het personeel;
4. klachtenlijn in stand houden en
5. uiterlijk na 2 jaar evalueren.
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Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel conform het gewijzigde raadsbesluit, waarbij 
opgemerkt dat de fractie van GBN tegen heeft gestemd.

8.5 Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2014 (2013-09-17192)

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

zaakbelasting 2014;
b) vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 

2014;
c) vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van 

lijkbezorgingsrechten 2014;
d) vaststelling van de Tarieventabel 2014 behorende bij de verordening op de heffing 

en invordering van de lijkbezorgingsrechten 2014;
e) vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2014;
f) vaststelling van de Tarieventabel 2014 behorende bij de verordening op de heffing 

en invordering van leges 2014 en
g) vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 

ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2014.

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel.

8.6 Voorstel tot vaststelling van het beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 
(2013-09-15833)

GEWIJZIGD raadsbesluit:
a) het beleidsplan beheer en onderhoud Openbare Verlichting vast te stellen en 

scenario 3 van het plan ten uitvoer te brengen;
b) ten aanzien van het beheer en onderhoud met betrekking tot Openbare Verlichting 

overgaan tot invoering van de IBOR-beheerssystematiek en
c) de maatregelen uit het beleidsplan financieren met de in de meerjarenbegroting 

2014-2018 vastgestelde budgetten.

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel conform het gewijzigde raadsbesluit.

8.7 Voorstel tot vaststelling van het beleids- en beheerplan Openbaar Groen (2013-09-16068)

Raadsbesluit:
a) vaststellen groenplan "Ruimte voor Groen"voor de periode 2014-2024;
b) vaststellen uitvoering beheer conform beeldkwaliteit scenario Maatwerk;
c) vaststellen structuur elementen-kaart Neerijnen;
d) vaststellen indeling groen in vlakken, hoofd-, neven-, overige structuren en 

bijzondere punten en
e) een krediet van € 5.000,00 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een 

gemeentelijke monumentale bomenlijst en dit bedrag ten laste te brengen van de 
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bestemmingsreserve bomen.

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de fracties van VVD en GBN 
tegen beslispunt e. hebben gestemd.

De ingebrachte Motie van SGP, PvdA, CDN, GBN, LB en onafhankelijk raadslid Van 
Tellingen over de bevordering van biodiversiteit is in stemming gebracht en aangenomen 
met 12 stemmen voor en 3 stemmen (VVD) tegen.

8.8 Voorstel tot vaststelling van het beleids- en beheerplan Wegen (2013-09-16271)

GEWIJZIGD raadsbesluit:
d) het beleidsplan beheer en onderhoud Wegen vast te stellen en scenario 2 van het 

plan ten uitvoer te brengen;
e) ten aanzien van het beheer en onderhoud met betrekking tot Wegen overgaan tot 

invoering van de IBOR-beheerssystematiek en
f) de maatregelen uit het beleidsplan financieren met de in de meerjarenbegroting 

2014-2018 vastgestelde budgetten.

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel conform het gewijzigde raadsbesluit, waarbij 
opgemerkt dat de fractie van VVD kennis heeft genomen van het beheerplan en deze niet 
inhoudelijk wenst vast te stellen. Wel is de VVD het eens met de vermelde beslispunten in 
dit gewijzigde raadsbesluit..

8.9 Motie Lijst Beukers: aangepast wonen - mantelzorg

Besluit De ingebrachte Motie van LB is in stemming gebracht en verworpen met 1 stem voor 
(LB) en 14 stemmen tegen (VVD, SGP, GBN, PvdA, CDA, VT en CDN).

9. Rondvraag

Mevrouw Van Kuilenburg vraagt wanneer zij de beantwoording van de gestelde 
raadsvragen over de grondexploitaties en de declaraties tegemoet kan zien.
Burgemeester Van Hedel geeft aan dat zij de beantwoording spoedig tegemoet kan zien, 
de beantwoording is nagenoeg gereed.

De heer Beukers vraagt naar een nieuwe b&w-besluitenlijst van week 50 waar tekst is 
weggevallen bij 2.2.
Burgemeester Van Hedel zal deze nogmaals laten toezenden.

De heer Mulder complimenteert het college met de voortvarendheid bij de opknapbeurt 
van de Bernhardstraat te Haaften. Echter het aangelegde plateau geeft niet die remmende 
werking dat van een verkeerremmend plateau mag worden verwacht.
Wethouder Kool geeft aan dat de aanleg van dit plateau in samenhang met andere te 
nemen verkeersmaatregelen moet worden gezien waarvan een remmende werking moet 
uitgaan. Zelf zal hij ook eens polshoogte ter plaatse gaan nemen.
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Toezegging wethouder Kool: hij zegt toe dat hij zijn bevindingen over de 
verkeersremmende maatregelen en de (mogelijk) nog te nemen maatregelen schriftelijk 
aan de raadsleden zal doen toekomen.

Burgemeester Van Hedel draagt de voorzittershamer (figuurlijk) tijdelijk over aan de 
waarnemend voorzitter van de raad, de heer Van het Hoofd.
De heer Van het Hoofd spreekt een afscheidswoord namens de raad tot de heer Van 
Hedel naar aanleiding van het feit dat het vanavond de laatste raadsvergadering was die 
de heer Van Hedel in de hoedanigheid als burgemeester heeft voorgezeten. Hij 
overhandigd hem een rijkelijk gevulde mand met streekprodukten en een mooie bos 
bloemen.
De heer Van Hedel dankt de raad voor de mand met inhoud en de bloemen en voegt daar 
nog een kort woordje aan toe.
De heer Van het Hoofd draagt de voorzittershamer (figuurlijk) weer over aan 
burgemeester Van Hedel.

Burgemeester Van Hedel bedankt op zijn beurt de heer Hakkert (CDA) die ineens 
vanavond door de ontwikkelingen binnen de CDA-fractie afscheid neemt van de raad. 
Ook bedankt hij de commissieleden van het CDA voor de inzet in de afgelopen jaren, 
want ook voor hen eindigd vanavond ineens het lidmaatschap van de 
raadadviescommissies. Hij overhandigd de heer Hakkert een bos bloemen.
De heer Hakkert geeft een korte verklaring over de ontwikkelingen die zich hebben 
voorgedaan binnen het CDA en deelt mede dat het CDA zich nu gaat opmaken voor de 
gemeenteraadsverkiezingen en hoopt daarna terug te keren met het CDA in deze raad.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raad
van 6 februari 2014

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen

7


