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Gemeenteraadsvergadering Neerijnen 
(12761\.....) 

BESLUITENLIJST 
 

Datum  : donderdag 30 juni 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), de heer K.G. Steenbergen (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 10; de heer Kool (SGP) 

 

4. Vaststelling agenda 

 De voorzitter zegt schriftelijk een Motie m.b.t. het vissen door de schooljeugd te 

hebben ontvangen. Hij stelt voor om deze Motie te behandelen als laatste 

bespreekpunt op de agenda net voor de rondvraag, dit conform het bepaalde in het 

Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad m.b.t. moties 

voor een niet geagendeerd onderwerp, artikel 35, lid 4. 

 De agenda is gewijzigd vastgesteld. 

 

5. Besluitenlijst van de vergaderingen van 26 mei 2011,  

inclusief de Lijst toezeggingen 

 De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Mededelingen 

- Algemene mededelingen 

- Gemeenschappelijke regelingen en Verbonden partijen 

 Burgemeester Van Hedel doet melding van de hectiek  die gisteren is ontstaan na 

de gewelddadige roofoverval in Amsterdam en de achtervolging van de daders 

over de A2, waarbij een voertuig van de daders crashte nabij Waardenburg. 
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Burgemeester Van Hedel heeft met zijn gezin een warm welkom mogen ervaren 

bij de installatie op 15 juni jl. als burgemeester van de gemeente Neerijnen. Hij 

dankt hiervoor allen die daaraan een bijdrage hebben geleverd. 

 

7. Hamerstukken 

7.1 Lijst ingekomen stukken 

Besluit De Lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld. 

 

7.2 Voorstel tot vaststelling van de Verantwoording 2010 (jaarverslag en jaarrekening) 

en het resultaat over het jaar 2010 te bestemmen conform voorstel (2011-05-

12286) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 

 

7.3 Voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2011 en de begroting 2011 

dienovereenkomstig te wijzigen (2011-05-13513) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 

 

7.4 Voorstel tot instemming met de begroting 2012 BSR (2011-05-13625) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 

 

7.5 Voorstel tot instemming met de Jaarrekening 2010 van de Gemeenschappelijke 

Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de zienswijze over het Jaarverslag 

2010 (2011-05-13571) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 

 

7.6 Voorstel tot definitieve financiële afwikkeling en opheffing van het 

Streekarchivariaat West-Betuwe (2011-05-7500) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 

 

7.7 Voorstel tot benoeming/aanwijzing (plv) leden Gemeenschappelijke regelingen en 

Verbonden partijen (2011-05-5263) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 

 

7.8 Voorstel tot vaststelling Bestemmingsplan Achterstraat 2 Neerijnen  

(2011-05-12303) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 

 

7.9 Voorstel tot vaststelling van het Bestemmingsplan Dreef 16-18 Haaften en 

hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6,12 lid 2 Wro  

(2011-05-13166) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 
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8. Bespreekstukken 

8.1 Voorstel tot instemming met het “Convenant uitvoering bibliotheekwerk in de 

gemeenten Rivierenland door de Openbare Bibliotheek Rivierenland 2012-2015”  

(2011-05-13215) 

 De heer Mulder (SGP) verzoekt de wethouder om bij de Regio verspreekbaar te 

maken, dat er iets gedaan moet worden aan de beide knelpunten. Enerzijds het 

“oneigenlijke” gebruik door volwassenen van kinderpasjes en anderzijds de kosten 

van het lidmaatschap na de 18
e
 verjaardag. Bijvoorbeeld door vanaf het 18

e
 jaar, 

gedurende 3 jaar een tarief van ± € 10,00 in te voeren. 

Toezegging wethouder Verwoert: Hij neemt deze opmerkingen van de heer 

Mulder mee naar de Regio en legt ze daar ter besluitvorming voor. 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel. 

 

8.2 Voorstel tot vaststelling van het Beleidsplan brandweer GNL 2011-2014, volgens 

de uitgeklede variant: invoering community safety (2011-05-10183) 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel. 

 

8.3 Voorstel tot vaststelling van de Ombuigingen en de begrotingen 2012-2015 

dienovereenkomstig te wijzigen (2011-05-12529) 

 Mevrouw Challik (PvdA) dient een Amendement in tegen de korting op de 

subsidiering van SWN. 

Wethouder Verwoert ontraadt mevrouw Challik om het Amendement in te 

dienen, temeer omdat het college in gesprek is met SWN en al nadere afspraken 

heeft gemaakt. 

De voorzitter constateert dat er geen meerderheid binnen de raad is voor het 

Amendement van de PvdA en vraagt mevrouw Challik of zij het Amendement 

wenst te handhaven. 

Mevrouw Challik (PvdA) trekt het Amendement in, maar verzoekt wel aan de 

wethouder om op pagina 3 in de notitie ook bij punt 5. de Veiligheidsregio op te 

nemen. 

Toezegging wethouder Van den Heuvel: hij vindt dit geen enkel probleem om de 

Veiligheidsregio op te nemen bij puntje 5 op pagina 3. Wellicht zijn er nog meer 

organisaties denkbaar die kunnen worden toegevoegd. 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel. 

 

8.4 Voorstel tot het intrekken van de notitie “Windenergie in Neerijnen, kaderstellende 

notitie locatie Molenveld” en het stimuleren van alternatieve vormen van 

duurzame energie (2011-05-367) 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel, waarbij aangetekend dat de fractie van de SGP 

en het onafhankelijke raadslid Van Tellingen tegen hebben gestemd en hiervoor 

een stemverklaring hebben afgegeven. 

 

8.5 Motie herinrichting Steenweg te Waardenburg (2011-05-11195) 

 De voorzitter vraagt OF de Motie nog voorgelezen dient te worden en zo ja, wie 

dat dan wenst te doen van de raadsleden. 

Mevrouw Challik (PvdA) dient een Amendement in op de voorliggende Motie, 
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waarin zij verzoekt extra op te nemen: om de verkeersveiligheid van 

fietsers/wandelaars te laten beoordelen door een onafhankelijke 

verkeersdeskundige. 

De voorzitter constateert dat dit Amendement op de Motie niet wordt ondersteunt 

door de rest van de gemeenteraad en vraagt mevrouw Challik of zij het 

Amendement wenst te handhaven. 

Mevrouw Challik (PvdA) trekt het Amendement op de Motie in. 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt de Motie door de 

gemeenteraad aangenomen. 

 

8.6 Motie GBN m.b.t. het vissen door schooljeugd 

 Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) leest de Motie, mede namens de VVD en het 

CDA voor. 

De voorzitter constateert dat alleen de heer Beukers zich niet kan vinden in de 

inhoud van de Motie en dat de rest van de gemeenteraad de Motie steunt. 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt de Motie door de 

gemeenteraad aangenomen, waarbij aangetekend dat de fractie van LB tegen de 

motie heeft gestemd en daarvoor een stemverklaring heeft afgegeven. 

 

9. Rondvraag 

 De heer Veeken (GBN) meldt dat in het nagesprek m.b.t. de beantwoording van 

de brief van de Partij van de Dieren over de vislessen van de basisschoolkinderen, 

er een initiatief is geopperd voor het houden van een viswedstrijd in de gracht 

rondom het gemeentehuis. Hij wenst deze suggestie warm te houden, temeer 

omdat hij hierover contact heeft gehad met betrokken partijen die zeer enthousiast 

waren over dit idee. 

 

De heer Mulder (SGP) zegt te hebben vernomen dat Holland Ladies Tour dit jaar 

ook Neerijnen weer als etappeplaats heeft opgenomen. Hij vraagt de wethouder 

naar een globaal overzicht van de kosten voor dit evenement. 

Toezegging wethouder Koedam: hij zal dit verzoek schriftelijk beantwoorden, 

zodra het totale plaatje voor deze etappe van Holland Ladies Tour gereed is. 

 

De heer Verseijl (CDA) wenst de gemeenteraad te bedanken voor de heerlijke 

fruitmand die hij van de raad heeft mogen ontvangen.  

 

10. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Neerijnen 

d.d. 13 oktober 2011 

  

De raadsgriffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

K.G. Steenbergen   A.J. van Hedel 


