
Gemeenteraadsvergadering Neerijnen
(14592\.....)

BESLUITENLIJST

Datum : donderdag 25 oktober 2012
Tijd : 19.00 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 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 
  A.J. van Hedel (voorzitter), 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 m.k. : -

Nr. Omschrijving agendapunt
1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De 
heren Veeken (GBN) en Van Wendel de Joode (VVD) zijn bij aanvang van deze 
vergadering nog niet aanwezig en zullen naar verwachting iets later binnenkomen.

2. Spreekrecht burgers
Er is in deze vergadering gebruik gemaakt van het spreekrecht door:
- CBS Neerijnen m.b.t. agendapunt 7.2;
- mevrouw G. van Helden (onderwijzeres)
- Femke Kalis (leerling) en
- Tijn Lauwers (leerling).

3. Bepaling voorstemnummer
Nummer 13; de heer F.C.M. van het Hoofd (CDN)

4. Vaststelling agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

5. Besluitenlijst van de vergaderingen van 20 september 2012 en 18 oktober 2012
De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.

6. Mededelingen
- Algemene mededelingen
- Gemeenschappelijke regelingen en Verbonden partijen

Er is in deze vergadering geen mededeling gedaan.
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7. Raadsstukken
7.1 Voorstel tot benoeming van en plaatsvervangend lid Raadadviescommissie Bestuur 

(2012-07-05664)
Beslui
t

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

7.2 Voorstel Programmabegroting 2013 (2012-07-14996)
Politiek debat op hoofdlijnen -1e termijn- 

- de fracties geven beurtelings hun politieke beschouwingen. In Neerijnen is 
het gebruikelijk dat de fracties in volgorde van grootte, te beginnen met de 
oppositiepartijen, hun beschouwingen houden (dus: GBN, CDA, PvdA, LB, 
VVD, SGP, CDN en het onafhankelijke raadslid Van Tellingen)

- de fracties is de gelegenheid geboden om naar elkaar toe te reageren op de 
beschouwingen in de 1e termijn

De voorzitter schorst de vergadering om 20.08 uur.
De voorzitter heropent de vergadering om 20.37 uur.

Vervolg politiek debat op hoofdlijnen -1e termijn- 

- het college van burgemeester en wethouders geeft een reactie op de 
politieke beschouwingen, beantwoordt de gestelde vragen en gaat in op de 
gemaakte opmerkingen

Toezegging burgemeester Van Hedel: hij gaat het gevoerde evenementenbeleid 
spoedig evalueren. Naar verwachting nog dit jaar hoopt hij de evaluatie aan de raad 
te kunnen presenteren.
Toezegging wethouder Krook: hij wenst in samenspraak met de raad afspraken te 
maken over het uitvoeren van Begrotingsdiscipline.
Toezegging wethouder Krook: hij wenst de burgers er meer bij te betrekken en 
brengt begin komend jaar de Dorpstafels opnieuw in ter bespreking. Hierin rust een 
verantwoordelijkheid bij het college, maar roept de raad ook op mee te denken 
over de instelling van de Dorpstafels ter bevordering van burgerparticipatie.
Toezegging wethouder Verwoert: hij zegt de notitie over het Jeugdbeleid op te 
willen zetten in relatie tot de transitie van de Jeugdzorg naar gemeenten per 2015, 
dus zal die niet dit jaar gereed komen. Wel blijft hij tussentijds schriftelijk de raad- 
en commissieleden informeren.
Toezegging wethouder Verwoert: hij wenst samen met de raad op te trekken in de 
uitbouw van de Samenwerking. Een eerste aanzet hiertoe wordt al gegeven door 
het houden van de 1e bijenkomst van de ingestelde werkgroep Samenwerking 
volgende week.
Toezegging wethouder Kool: in januari/februari 2013 zal er een nieuw 
wegenbeheersplan zijn opgesteld, waarbij de wegen zijn onderverdeeld in 
categorieën A-B-C en waarin ook het achterstallig onderhoud inzichtelijk is 
meegenomen. Ook het (mogelijk) weren van vrachtverkeer op bepaalde wegen 
nemen we hierin mee. Daarna kan ook gefundeerd worden bezien hoeveel geld 
daarvoor nog benodigd is. Hij komt daarop bij de najaarsnota en/of begroting nader 
terug.
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Beslui
t

Toezegging wethouder Kool: ook zal hij een gewijzigd overzicht laten opstellen 
over de reserveringen voor de rioleringen.
Toezegging wethouder Kool: nu wordt voorgesteld in het Amendement om de 
voorgenomen bezuiniging op de Buitendienst van € 25.000,,= terug te draaien, 
waarin het college zich volledig kan vinden. Maar hij zegt toe om volgend jaar de 
mogelijkheden hiervoor nader te onderzoeken.
Toezegging wethouders Kool en Verwoert: ze gaan als college werk maken van 
een verdere digitalisering, zodat er minder papier nodig zal zijn. Hierbij wordt ook 
gekeken naar de functionaliteit, beschikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. We 
zijn voorstander van zoveel mogelijk informatie digitaal aan te bieden, ook aan 
burgers en bedrijven.

- de fracties is de gelegenheid geboden om op de reactie en beantwoording 
door het college van burgemeester en wethouders te reageren n.a.v. de 
beschouwingen in de 1e termijn

Politiek debat op hoofdlijnen -2e termijn- 

- de fracties geven aan geen behoefte meer te hebben aan een politiek debat 
in 2e termijn

De voorzitter vraagt de coalitie of zij het Amendement in stemming wenst te 
brengen en daarna wordt overgegaan tot stemming.
Het Amendement is in stemming gebracht, waarbij opgemerkt dat de fracties van 
SGP,VVD, CDN, PvdA en het onafhankelijk raadslid Van Tellingen  voor hebben 
gestemd en de fracties van GBN, CDA en LB tegen hebben gestemd. Het 
Amendement is daarmee aangenomen met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen 
het Amendement.

De voorzitter schorst de vergadering om 21.32 uur.
De voorzitter heropent de vergadering om 21.38 uur.

De voorstellen worden in stemming gebracht.
Beslui
t

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad, met 
toepassing van het Amendement op het voorliggende raadsbesluit in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij aangetekend dat:

 de fracties van GBN en CDA bij punt a. t/m h. wordt geacht tegen het 
beschikbaar stellen van financiële middelen voor herinvoering van de 
hondenbelasting te hebben gestemd en

 de fractie van LB wordt geacht tegen de hele begroting te hebben gestemd.

7.3 Voorstel tot benoeming/aanwijzing van (plv.) leden Gemeenschappelijke 
regelingen en Verbonden partijen (2012-07-05263)

Beslui
t

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

9. Rondvraag
De heer Verseijl (CDA) vraagt de burgemeester naar de door hem verzonden 
email over de beëindiging van de detachering van gemeentesecretaris Wanrooij en 
leest een stukje daaruit voor. Komt de heer Wanrooij vrijwillig terug of speelt er 
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misschien iets anders op de achtergrond.
De heer Van Het Hoofd (CDN) vindt het ongepast om in een openbare 
raadsvergadering vragen te stellen over de terugkeer van de gemeentesecretaris, we 
spreken dan in het openbaar over een persoon. Overigens is dit ook een 
collegezaak waarmee wij ons als gemeenteraad niet moeten bemoeien.
Burgemeester Van Hedel antwoordt dat de detacheringovereenkomst is 
aangegaan voor de duur van 1 jaar en die eindigt nu. Wij hebben als gemeente 
Neerijnen een arbeidsrechterlijke overeenkomst met de heer Wanrooij, waardoor 
deze nu gewoon zijn functie weer verder kan invullen.

Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) zegt dat er al een tijdje een brief binnen is bij 
de gemeente van de ex-wethouders Koedam en Van den Heuvel, waarbij is 
verzocht om die ook aan het personeel ter beschikking te stellen. Zij heeft 
vernomen dat dit nog niet is geschiedt en vraagt wanneer de burgemeester 
voornemens is om aan dit verzoek te gaan voldoen. Ook vraagt ze wanneer de ex-
wethouders een antwoordt mogen verwachten op de inhoud van de brief en krijgt 
de raad dan ook een afschift van die brief.
Burgemeester Van Hedel zegt dat de beantwoording van de brief in concept 
gereed is en wenst deze komende week eerst te bespreken in het college van 
burgemeester en wethouders.

Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) vraagt of de raad ook een afschrift kan 
ontvangen van de portefeuilleverdeling binnen het college. Zij heeft vernomen dat 
de portefeuille Samenwerking over is gegaan van de burgemeester naar wethouder 
Verwoert en vraagt waarom hiervoor is gekozen.
Burgemeester Van Hedel meldt dat de portefeuilleverdeling definitief dinsdag jl. 
is besproken binnen het college en dat aan de raad- en commissieleden een afschift 
is verstrekt via de raadsgriffier. Ten aanzien van het overgaan van de portefeuille 
Samenwerking kan hij alleen vertellen, dat dit zo binnen het college is besloten.

De heer Van Wendel de Joode (VVD) vraagt GBN of zij nu ook tegen de komst 
van de ouderenadviseur bij Stichting Welzijn zijn, nu zij tegen het Amendement 
hebben gestemd bij het vorige agendapunt.
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) antwoordt dat haar fractie juist toejuicht dat de 
ouderenadviseur terugkeert bij Stichting Welzijn, maar dat zij heeft vernomen dat 
daarvoor een bijdrage van € 34.000,= is gevraagd en dat het college voorstelde om 
€ 20.000,= in het vooruitzicht te stellen. Ze vraagt zich dan ook af of het 
beschikbaar gestelde budget door het college wel toereikend is. Ook heeft zij 
gelezen dat het in de Voorjaarsnota terug komt en ze hebben daarom nu niet voor 
het Amendement gestemd.

Mevrouw Challik (PvdA) zegt het rapport van bureau Berenschot over de 
personeelsformatie niet te hebben ontvangen.
Burgemeester Van Hedel meldt dat die via de postbakjes is verspreid en dus zou u 
het eigenlijk al in bezit moeten hebben.
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) vult aan dat het rapport in eerste instantie 
alleen in kopie aan de fractievoorzitters is verstrekt. Vorige week is gevraagd om 
het te verstrekken aan alle raadsleden en dat is toegezegd.
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10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Neerijnen
d.d. 8 november 2012

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen A.J. van Hedel
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