
Gemeenteraadsvergadering Neerijnen

(14592\.....)

BESLUITENLIJST

Datum : donderdag 18 oktober 2012
Tijd : 19.30 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer C. Nijhoff (GBN), de heer 
  A.P.M. Veeken (GBN), de heer H.J. Verseijl (CDA), de heer L.D. van Lith 
  (VVD), de heer A. Overheul (VVD), de heer C.F. van Wendel de Joode 
  (VVD), de heer T. Kool (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 A.J. van 
  Hedel (voorzitter), de heer K.G. Steenbergen (raadsgriffier).

Afwezig : -

Nr. Omschrijving agendapunt
1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
De heer Van het Hoofd (CDN) deelt mede dat de heer Scheurwater en hij vanaf 
heden onafhankelijk doorgaan als raadsleden onder de naam Christen 
Democraten Neerijnen (CDN).
De heer Scheurwater (CDN) legt een verklaring af over de aanleiding van de 
scheuring binnen het CDA en de daaruit getrokken conclusie door de heer Van 
het Hoofd en hem zelf.
De heer Verseijl (CDA) geeft eveneens tekst en uitleg over de scheuring binnen 
het CDA weer en de daaraan verbonden conclusies.

2. Bepaling voorstemnummer
Nummer 11; mevrouw Challik (PvdA).

3. Vaststelling agenda
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) verzoekt om aan de agenda toe te voegen een 
Motie vreemd aan de orde van de dag.
De agenda is gewijzigd vastgesteld.

4. Bespreekstukken
4.1 Voorstel tot benoeming commissie onderzoek geloofsbrieven                               

(3 leden uit de raad)

De voorzitter wijst mevrouw Challik (PvdA) en de heren Van Wendel de Joode 
(VVD) en Veeken (GBN) aan als commissie onderzoek geloofsbrieven om samen 
met de raadsgriffier de geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders en het 
kandidaat-raadslid te onderzoeken.
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De voorzitter schorst de vergadering om 19.50 uur.
De voorzitter heropent de vergadering om 20.15 uur.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Challik van de commissie 
onderzoek geloofsbrieven voor het geven van haar bevindingen met betrekking 
tot de kandidaat wethouders.
Mevrouw Challik (PvdA) meldt dat de onderzoekscommissie de geloofsbrieven 
van de beoogde wethouders heeft onderzocht. De geloofsbrieven voldoen aan de 
eisen uit de Kieswet. Zijn in overeenstemming met de vereisten vanuit de 
Gemeentewet: - artikel 36a (artikel 10), - artikel 12 en – artikel 36b. De 
onderzoekscommissie concludeert daarom dat de geloofsbrieven in orde zijn 
bevonden.

Voorstel De commissie stelt uw gemeenteraad voor om tot stemming over de benoeming 
van de beoogde wethouders, genoemd in het raadsbesluit voor het restant van de 
periode 2012-2014 over te gaan.

4.2 Voorstel tot benoeming wethouders voor de periode 2012-2014 (2012-06a-
05663)
De voorzitter wijst een stemcommissie aan, bestaande uit de heren Mulder 
(SGP) en Beukers (LB).

De heer Beukers (LB) brengt een Amendement in en leest deze voor.
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) zegt na de stemming over het Amendement 
en (mogelijk) daarna over het raadsvoorstel nog een Motie in te dienen.

Besluit Het Amendement is in stemming gebracht, waarbij opgemerkt dat de fracties van 
LB, GBN, CDA en PvdA voor hebben gestemd en de fracties van SGP, VVD, 
CDN en het onafhankelijke raadslid Van Tellingen tegen hebben gestemd. Het 
Amendement is daarmee verworpen met 6 stemmen voor en 9 stemmen tegen het 
Amendement.

De voorzitter gaat over tot de stemming over de benoeming van de wethouders, 
zoals deze zijn opgenomen in het raadsbesluit.

Uitslag van de stemming:
De heer Verwoert, 9 stemmen voor en 6 stemmen tegen;
De heer Kool, 11 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 1 blanco en
De heer Krook, 12 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

Besluit Na beraadslaging en na schriftelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel.

De 3 wethouders hebben zowel mondeling als schriftelijk aangegeven de functie 
te zullen aanvaarden. De wethouders leggen allen de EED af in handen van de 
voorzitter van de raad.
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) dient een Motie van wantrouwen in tegen de 
zojuist benoemde wethouder Verwoert.
De heer Van Lith (VVD) vraagt schorsing aan.

De voorzitter schorst de vergadering om 20.50 uur.
De voorzitter heropent de vergadering om 21.00 uur.
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De heer Van Lith (VVD) deelt mede dat zijn fractie zich niet herkent in de 
inhoud van de Motie.
De heer Van Tellingen (VT) vult aan de Motie zelfs merkwaardig te vinden. Hij 
legt nog eens uit waarom er in de raad van 20 september een Motie van 
wantrouwen tegen de wethouders is ingediend, waarbij toen al door de indieners 
is aangegeven, dat het goed mogelijk zou zijn dat er een wethouder zou 
terugkeren in een nieuw college van B&W.
Mevrouw Challik (PvdA) kondigt aan dat zij zich wenst te onthouden van 
stemming.

Besluit De Motie van wantrouwen is in stemming gebracht, waarbij opgemerkt dat de 
fracties van SGP, CDN, VVD en onafhankelijk raadslid Van Tellingen tegen 
hebben gestemd, de fracties van GBN, CDA en LB voor hebben gestemd en de 
fractie van de PvdA zich heeft onthouden van stemming. De Motie is daarmee 
verworpen met 5 stemmen voor de Motie, 8 stemmen tegen de Motie en 1 
onthouding van stemming.

4.3 Voorstel tot toelating raadslid in ontstane vacature voor de periode 2012-2014 
(2012-06a-05664)
De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Wendel de Joode van de 
onderzoekscommissie voor het geven van haar bevindingen met betrekking tot 
het kandidaat raadslid.
De heer Van Wendel de Joode (VVD) meldt dat de onderzoekscommissie de 
geloofsbrief van het kandidaat raadslid heeft onderzocht. De geloofsbrief voldoet 
aan de eisen uit de Kieswet. Is in overeenstemming met de vereisten uit de 
Gemeentewet: - artikel 10, - artikel 12 en – artikel 13. De onderzoekscommissie 
concludeert daarom dat de geloofsbrief in orde is bevonden.
Het kandidaat raadslid heeft schriftelijk zijn benoeming aanvaard!

Voorstel De commissie stelt uw gemeenteraad voor om tot toelating van het kandidaat 
raadslid, genoemd in het raadsbesluit voor het restant van de periode 2012-2014 
over te gaan.

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

Hierna legt de heer Van Maanen (SGP) de EED af in handen van de voorzitter 
van de raad.

4.4 Voorstel tot ontheffing van de Woonplaatsvereiste wethouder (2012-06a-06715)
Besluit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad 

in overeenstemming met het voorstel.

4.5 Voorstel tot benoeming van een voorzitter voor de raadadviescommissie Bestuur 
voor de periode 2012-2014 (2012-06a-08013)

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

4.6 Motie van onderzoek naar het functioneren van burgemeester Van Hedel inzake 
de huisvestingsproblematiek burgemeester
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) deelt het onderwerp van de motie mede en 
verzoekt de voorzitter om een schorsing. 
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De voorzitter schorst de vergadering om 21.18 uur.
De voorzitter heropent de vergadering om 21.32 uur.

Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) leest de Motie voor.
Mevrouw Challik (PvdA) vraagt de voorzitter om nog een schorsing.
De heer Verseijl (CDA) zegt voor de Motie te zullen stemmen.
De heer Beukers (LB) zegt eveneens voor de Motie te zullen stemmen.

De voorzitter schorst de vergadering om 21.37 uur.
De voorzitter heropent de vergadering om 21.55 uur.

Mevrouw Challik (PvdA) zegt na beraad in te stemmen met de Motie.
De heer Van Maanen (SGP) zegt dat de coalitie geen steun kan geven aan deze 
Motie. Hij stelt voor om deze problematiek verder te bespreken in een besloten 
raadsvergadering, zodat alle informatie dat al “vertrouwelijk” beschikbaar is 
gedeeld kan worden met alle raadsleden. Nu zijn alleen de fractievoorzitters maar 
geïnformeerd.
De voorzitter meldt dat hij vanavond nog telefonisch overleg hierover heeft 
gevoerd met de commissaris van de koningin in Gelderland, de heer Cornielje. 
Deze heeft zijn steun aangeboden om met de raad in contact te treden over de 
huisvesting van de burgemeester, zo nodig in een besloten raadsvergadering.
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) zegt niet langer in beslotenheid en 
vertrouwelijkheid verder te willen spreken over deze problematiek van de 
huisvesting van de burgemeester. Zij wenst de Motie in stemming te brengen.

Besluit De Motie is in stemming gebracht, waarbij opgemerkt dat de fracties van SGP, 
CDN, VVD en onafhankelijk raadslid Van Tellingen tegen hebben gestemd en de 
fracties van GBN, PvdA, CDA en LB voor hebben gestemd. De Motie is daarmee 
verworpen met 6 stemmen voor de Motie en 9 stemmen tegen de Motie.

De heer Van Maanen (SGP) legt nog eens het voorstel van de coalitie voor het 
houden van een besloten raadsvergadering ter bespreking voor.
De heer Verseijl (CDA) meldt dat hij ook geen gebruik zal maken van de 
uitnodiging voor het bijwonen van een besloten raadsvergadering.
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) herhaalt dat deze problematiek al te lang in 
vertrouwelijkheid is besproken en wenst ook geen gebruik te maken van het 
aanbod voor het houden van een besloten raadsvergadering.
De heer Beukers (LB) zegt voor de Motie te stemmen, maar wenst de 
uitnodiging wel te aanvaarden als het zeker is dat de commissaris van de 
koningin daarbij aanwezig zal zijn.
De heer Van Maanen (SGP) zegt dat het hier om een persoon gaat, zodat 
zorgvuldigheid is geboden en dat dit daarom in beslotenheid besproken dient te 
worden. Overigens schrijft de Wet ons dat ook voor.
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) vraagt de voorzitter om een schorsing.

De voorzitter schorst de vergadering om 22.02 uur.
De voorzitter heropent de vergadering om 22.08 uur.

Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) meldt dat haar fractie niet instemt met het 
houden van de besloten raadsvergadering over dit onderwerp.
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De heer Verseijl (CDA) zegt de Motie te blijven ondersteunen en ziet ook de 
noodzaak niet in van het houden van een besloten raadsvergadering.
Mevrouw Challik (PvdA) vraagt of de heer Van Maanen nu voor of tegen een 
onafhankelijk extern onderzoek is.
De heer Van Maanen (SGP) herhaald dat de coalitie niet tegen een extern 
onderzoek is, maar dat daarvoor wel een goede onderzoeksopdracht moet worden 
geformuleerd en dat die in een besloten raadsvergadering met elkaar op papier 
kan worden gezet.
Mevrouw Challik (PvdA) blijft van mening dat zij de doelstelling voor het 
houden van die besloten raadsvergadering niet onderschrijft.
De heer Van Maanen (SGP) vult nog aan dat het in een besloten 
raadsvergadering makkelijker is om met elkaar te discussiëren over een extern 
onderzoek, waarbij iedereen over dezelfde informatie kan beschikken, wat tot een 
betere opdrachtverlening kan leiden.
Mevrouw Challik (PvdA) zegt dat de nieuwe coalitie toch voorstander is om in 
openheid en transparantie te werken. Dan snapt ze niet dat men een besloten 
raadsvergadering hierover wil gaan houden.
De heer Van Maanen (SGP) zegt dat de nieuwe coalitie inderdaad openheid en 
transparantie voor staat en dat ook wenst toe te passen op de bespreking van dit 
onderwerp, maar dan wel in beslotenheid vanwege de eerbiediging van privacy.
De voorzitter wijst even op artikel 23 uit de Gemeentewet, daarin staat gemeld 
dat een raadsvergadering achter gesloten deuren plaatsvindt als 1/5e deel van de 
raadsleden die de presentielijst hebben getekend daarom verzoekt of de voorzitter 
het nodig oordeelt. De raad beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden 
vergaderd.
De heer Verseijl (CDA) kan niet begrijpen waarom dit in beslotenheid moet.
De heer Van Maanen (SGP) herhaald omdat het hier om een persoon gaat en hij 
er voorstander van is dat alle raadsleden van de beschikbare informatie kennis 
kan nemen.
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) zegt dat op 16 oktober jl. nog in beslotenheid 
is afgesproken dat alle fractievoorzitters hun eigen fractie van de problematiek 
over de huisvesting van de burgemeester op de hoogte zou brengen. Dus die 
noodzaak voor het houden van de besloten raadsvergadering ziet zij alleen als 
tijdrekken en daaraan wenst haar fractie niet langer mee te doen.
De heer Beukers (LB) vult aan dat de heer Van Maanen ook zelf het initiatief 
kan nemen om zich te informeren en daarvoor is inderdaad niet een extra 
vergadering nodig.
De heer Van Maanen (SGP) blijft van mening dat we dit verder zullen moeten 
bespreken in een besloten raadsvergadering.
De voorzitter meldt dat hij er die avond niet bij aanwezig zal zijn, mits de raad 
daar uiteraard zelf om verzoekt.
De heer Beukers (LB) herhaald de toezegging van de burgemeester dat de 
commissaris van de koningin daarbij aanwezig is.

Besluit De Motie is nog een keer in stemming gebracht, waarbij opgemerkt dat de 
fracties van SGP, CDN, VVD en onafhankelijk raadslid Van Tellingen tegen 
hebben gestemd en de fracties van GBN, PvdA, CDA en LB voor hebben 
gestemd. De Motie is daarmee verworpen met 6 stemmen voor de Motie en 9 
stemmen tegen de Motie.
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5. Rondvraag
De heer Veeken (GBN) heeft een vraag die wellicht thuis hoort in de werkgroep 
RIS, maar die gaat wegens een gebrek aan agendapunten niet door. Hij was zelf 
niet bij de raad van 20 september aanwezig (verblijf in het buitenland), maar kon 
de raadsvergadering via internet goed volgen waarbij af en toe het geluid weg 
viel. Vanavond heeft hij vernomen dat de microfoon van de heer Scheurwater niet 
helemaal goed door komt. Ook is het thuis moeilijk te volgen als zich een 
schorsing in de vergadering voordoet, wellicht moet dat thuis op enigerlei wijze 
kenbaar gemaakt worden. Hij verzoekt om hier aandacht aan te besteden.
De heer Mulder (SGP) zegt dat dit al eens in de werkgroep RIS besproken is en 
dat hieraan gewerkt zou worden. Maar dit soort processen duurt gewoon erg lang.
Toezegging burgemeester Van Hedel: hij zal het doorgeven en verzoeken om er 
spoedig aandacht aan te besteden.

De heer Nijhoff (GBN) kan zich voorstellen dat het gebruik van Twitter niet 
meer is weg te denken in deze tijd. Wel verzoekt hij raadsleden en bestuurders 
om er gepast gebruik van te maken. Sommige berichten zijn toch wel onder de 
gordel en daar stoort hij zich aan. Hij vraagt hoe de nieuwe coalitie hier denkt 
mee om te gaan.
De voorzitter zegt dat hij hier weinig aan kan doen, er is geen verbod op de 
vrijheid van meningsuiting zolang dat de fatsoensnormen niet overschrijdt.
De heer Mulder (SGP) vult aan dat hij tijdens het twitteren altijd tracht zich aan 
de regels van fatsoen te houden. Hij twittert daarom ook niet tijdens de 
raadsvergadering, maar wel tijdens schorsingen. Ook staat hij open voor kritiek. 
Als hij iemand kwetst, dan hoort hij dat graag. Hij kan zijn twittergedrag daarop 
dan aanpassen.

6. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst de aanwezigen 
wel thuis. Hij sluit de vergadering om 22.30 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Neerijnen
d.d. 25 oktober 2012

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen A.J. van Hedel
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