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Gemeenteraadsvergadering Neerijnen 
(12761\.....) 

BESLUITENLIJST 
 

Datum  : donderdag 13 oktober 2011 

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 F.C.M. van het Hoofd (CDA), de heer P.J. 

  Scheurwater (CDA), 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 drs. E.J. van Tellingen (VT–onafhankelijk raadslid), de heer A.J. van 

  Hedel (voorzitter), mevrouw J. Vonk-van Meteren (loco-raadsgriffier), de  

  heer S. van den Heuvel (wethouder), de heer J.C. Koedam (wethouder) en de 

  heer ing. H.A. Verwoert (wethouder). 

Afwezig m.k. : - 

 

Nr. Omschrijving agendapunt 

1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Spreekrecht burgers 

 Er is in deze vergadering geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

 

3. Bepaling voorstemnummer 

 Nummer 12; de heer G.J. van Weelden (SGP). 

 

4. Vaststelling agenda 

 De agenda is gewijzigd vastgesteld. 

Agendapunt 8.5 had conform het Reglement van orde van de gemeenteraad niet 

opgenomen kunnen worden op de agenda. Diverse partijen hebben daarop 

aangegeven onder punt 8.5 een motie in te dienen. 

De voorzitter schorst de vergadering zodat de motie kan worden voorbereid. 

5. Besluitenlijst van de vergaderingen van 30 juni 2011,  

inclusief de Lijst toezeggingen 

 De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Mededelingen 

- Algemene mededelingen 

- Gemeenschappelijke regelingen en Verbonden partijen 

 Burgemeester Van Hedel wil de regionale bijeenkomst over RSPII (regionaal 

samenwerkings programma) op 24 oktober a.s. nogmaals onder de aandacht 

brengen van de raadsleden. 

Wethouder Koedam meldt, in tegenstelling tot zijn mededeling eerder in de 

commissie Ruimte, dat wordt/is gestart met de aanleg van de rotonde Tuil. 
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7. Hamerstukken 

7.1 Lijst ingekomen stukken 

Besluit De Lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld. 

 

7.2 Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2010 van Stichting 

Fluvium (2011-07-13731)  

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 

 

7.3 Voorstel tot vaststelling van het vergaderschema raad- en commissies 2012 (2011-

07-10339) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 

 

7.4 Voorstel tot opheffing van de Auditcommissie per 31 december 2011, de leden van 

deze commissie te ontheven uit haar functie en de taken van de Auditcommissie 

onder te brengen bij de raadadviescommissie Bestuur (2011-07-6543) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. Hierbij aangetekend dat de heer Mulder(SGP) tegen heeft gestemd. 

 

7.5 Voorstel tot verlenging van het contract met de Accountant met één jaar conform 

het bepaalde in artikel 2 en 3 van de overeenkomst accountantdiensten (2011-07-

6840)  

 

 

 

Besluit 

De heer Mulder (SGP) meent een brief te hebben gezien richting de Accountant 

dat contract wordt verlengd. 

Toezegging burgemeester Van Hedel: nazoeken of brief is verstuurd. 

Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 

 

8. Bespreekstukken 

8.1 Voorstel tot vaststelling van het handvest actieve informatieplicht gemeente 

Neerijnen (2011-07-13955)  

 Mevrouw Challik (PvdA) wenst in de notulen op te laten nemen dat zij het 

college verzoekt de gemeenteraad in een zo vroeg mogelijk stadium informatie te 

geven over onderwerpen die mogelijk politiek gevoelig zijn of kunnen worden.  

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel. 

 

8.2 Voorstel tot het aanwijzen van de heer R. van Schelven, burgemeester gemeente 

Culemborg,  als voorzitter van het Algemeen Bestuur Regio Rivierenland met 

ingang van 11 oktober 2011 voor een periode tot de dag waarop de huidige 

zittingsperiode van de gemeenteraden afloopt. (2011-07-12612) 

 Burgemeester Van Hedel geeft aan dat het AB van regio Rivierenland op 12 

oktober jl. heeft besloten conform het voorstel. De heer Van Hedel heeft wel de 

gevoelens, zoals deze in de commissie Bestuur zijn geuit, overgebracht in de 

vergadering van het AB. 

De heer Van Lith (VVD) geeft aan zijn ingediende en verspreide amendement, op 

basis van deze informatie, in te trekken. 

De heer Veeken (GBN) verzoekt om stemming. Omdat het betrekking heeft op 

personen volgt een schriftelijke stemming. 
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Tot leden van het stembureau worden benoemd de heer Van Tellingen (VT) en de 

heer Van Lith (VVD). Uitslag van de schriftelijke stemming: 

11 voor 

3 tegen 

1 blanco 

Besluit Na beraadslaging en schriftelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel. 

 

8.3 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Klingelenberg-Noord” (2011-

07-8322)  

 De heer Overheul (VVD) is niet aanwezig bij de behandeling van dit agendapunt. 

De memo van het college van 10 oktober 2011 met de juiste uitleg over de 

opgenomen milieuzone in het bestemmingsplan vervangt de tekst in het 

raadsvoorstel. 

De heer Kool (SGP) geeft aan dat de opgebouwde en bestaande rechten van 

bedrijven op bedrijventerrein Slimwei niet aangetast mogen worden bij de 

ontwikkeling van woningbouw op Klingelenberg-noord. 

Toezegging wethouder Van den Heuvel: bij de uitwerking van de 

woningbouwlocatie zullen de belangen van de bedrijven op Slimwei prevaleren op 

basis van hetgeen in vastgelegd in bestemmingsplan Slimwei. 

De heer Van Lith (VVD) dient namens de fracties van VVD en CDA een 

Amendement in met betrekking tot de strook (pad) gelegen naast de begraafplaats. 

De voorzitter brengt het Amendement in stemming.  

Alle fracties stemmen voor het Amendement. De voorzitter concludeert dat hiermee 

het Amendement is aangenomen. 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel aangevuld met het aangenomen Amendement . 

 

8.4 Voorstel tot vaststelling van het Welstandsbeleid gemeente Neerijnen 2012 en 

deze per 1 januari 2012 in werking laten treden en gelijktijdig de op 1 juli 2004 

vastgestelde Welstandsnota gemeente Neerijnen in te trekken.  

(2011-07-10670) 

 De heer Van Lith (VVD) geeft aan dat zijn fractie niet instemt met het voorstel 

vanuit de principiële gedachten van de VVD over welstand. 

De heer Kool (SGP) had graag een samenvatting van de wijzigingen ontvangen en 

wil graag op enig moment met de gemeenteraad in discussie over het 

welstandbeleid.  

Toezegging wethouder Van den Heuvel: De heer Kool ontvangt, op zijn verzoek, 

een volledig exemplaar van het Welstandsbeleid gemeente Neerijnen 2012. 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel, waarbij aangetekend dat de fracties van de 

SGP en VVD tegen hebben gestemd. 

 

8.5 Motie tot wijziging van besluit over het gewijzigde alternatief II van het 

Fietsbeleidsplan Neerijnen (2011-07-12349) 

 De heer Van Tellingen (VT) stemt tegen de motie omdat hij het belangrijk vindt 

te horen wat bewoners en bedrijven zelf vinden van het voorstel. 

Toezegging wethouder Koedam: het college van b&w zal voorsorteren op het 

waarschijnlijke besluit van de gemeenteraad in de volgende raadsvergadering en 

voortvarend met dit dossier verder gaan. 
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Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stemt de gemeenteraad in met 

de motie, waarbij aangetekend dat onafhankelijk-raadslid Van Tellingen tegen 

heeft gestemd. 

 

9. Rondvraag 

 De heer Beukers (LB) vraagt of namens de gemeenteraad een bloemetje kan 

worden bezorgd bij de griffier. 

Burgemeester Van Hedel zegt toe dit te verzorgen. 

Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) vraagt op voorhand aandacht voor de brief 

(ingekomen stukken decembercyclus) van volleybal vereniging Haaften Kwiek 

over onderhoud aan de gymzaal in Haaften.  

Toezegging wethouder Koedam: op korte termijn wordt 

noodzakelijk/onvermijdelijk onderhoud opgepakt. 

Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) vraagt wethouder Verwoert of al een gesprek 

heeft plaatsgevonden met de leden van de BPR die aftreden. Zij heeft nl. vernomen 

dat op 17 oktober a.s. afscheid wordt genomen van deze leden. 

Wethouder Verwoert geeft aan dat hij op 17 oktober een afscheidsgesprek voert 

met de betreffende leden van de BPR. De 3 scheidende leden hebben per brief 

aangegeven niet langer zitting te willen hebben in de BPR, vandaar het 

afscheidsgesprek op 17 oktober. In de BPR/WMO-raad hebben nog voldoende 

leden zitting om een adviesaanvraag te behandelen. 

De heren Scheurwater en Van het Hoofd (CDA) vragen zeer dringend aandacht 

voor de ernstige drugsproblematiek in onze gemeente. 

Toezegging Burgemeester Van Hedel: hij stelt dit aan de orde tijdens zijn 

reguliere overleg met de politie en rapporteert de bevindingen terug in de 

commissie Bestuur. 

De heer Kool (SGP) heeft kennisgenomen van de memo van het college van 11 

oktober 2011 over intergemeentelijke samenwerking.  

Hij geeft aan dat voor de fractie van de SGP de passage in de memo over 

‘samenwerking die moet leiden tot één ambtelijke organisatie’ op dit moment nog 

vele stappen te ver is. 

De heer Mulder (SGP) vraagt of de gemeenteraad een kopie kan ontvangen van 

het ‘Startdocument Samenwerking’. 

Burgemeester Van Hedel antwoordt dat we ons op dit moment specifiek toe 

leggen op het samenvoegen van de bedrijfsvoering. Misschien is het beter het 

woord ‘moet’ in bovengenoemde passage te lezen als ‘kan’. 

Toezegging Burgemeester Van Hedel: raadsleden ontvangen een kopie van het 

‘Startdocument Samenwerking’. 

De heer Mulder (SGP) zegt dat hij nog geen memo heeft ontvangen over de 

evaluatie van de Holland Ladies Tour, zoals eerder toegezegd.   

Toezegging wethouder Koedam: de memo is eerder al digitaal verstrekt. De heer 

Mulder heeft problemen met zijn internet aansluiting en zal daarom per post een 

kopie van de memo ontvangen.  

Wethouder Van den Heuvel overhandigt een dvd over het doel van de 

Structuurvisie aan de voorzitter van de gemeenteraad. De dvd zal komende week 

huis-aan-huis (incl. bedrijven) bezorgd worden en bevat o.a. een uitnodiging voor 

de informatie avonden over dit thema. 

De heer Kool (SGP) vindt het een goed initiatief van het college om op deze 

manier te communiceren over dit onderwerp. Hij geeft aan dat niet alle inwoners 

beschikken over apparatuur om de dvd te bekijken. Hij stelt voor in de 
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informatierubriek aan te geven dat op afspraak de dvd kan worden bekeken op het 

gemeentehuis. 

Toezegging burgemeester Van Hedel: via communicatie-adviseur kan een 

afspraak worden gemaakt te dvd op het gemeentehuis te bekijken. Dit zal worden 

gemeld in de nieuwsrubriek. 

10. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Neerijnen 

d.d. 10 november 2011 

  

De raadsgriffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

K.G. Steenbergen   A.J. van Hedel 


