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Gemeenteraadsvergadering Neerijnen 
(12761\.....) 

BESLUITENLIJST 
 

Datum  : donderdag 10 november 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 H.J.  

    Verseijl (CDA), de heer P.J. Scheurwater (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 (onafhankelijk raadslid VT), 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 alle aanwezigen van harte welkom. 

De heer Nijhoff (GBN) wenst langs deze weg iedereen te bedanken voor de vele 

blijken van medeleven die hij en zijn familie hebben mogen ontvangen na het 

overlijden van zijn moeder. Dit heeft hem en zijn familie heel erg goed gedaan. 

2. Spreekrecht burgers 

 Er is in deze vergadering gebruik gemaakt van het spreekrecht door; 

- de heer J. Huigen m.b.t. een niet op de agenda voorkomend onderwerp: het 

verzoek tot een daadkrachtig optreden tegen onrechtmatig jagen op het 

eigen grondgebied van de gemeente Neerijnen. 

3. Bepaling voorstemnummer 

 Nummer 14; de heer F.A. Beukers (LB) 

4. Vaststelling agenda 

 De voorzitter stelt voor om het nagezonden raadsvoorstel tot verhoging van de 

Afvalstoffenheffing voor doorberekenbare kosten inzake zwerfafval (2011-08-

12697) toe te voegen aan de agenda onder punt 7.4. 

Alle raadsleden stemmen hier mee in. 

 De agenda is gewijzigd vastgesteld. 

 

5. Besluitenlijst van de vergadering van 13 oktober 2011, inclusief de Lijst 

toezeggingen 

 De besluitenlijst is 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 het geven van een zienswijze op de Begroting 2012 en de 

meerjarenbegroting 2013-2015 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (2011-08-13798) 

 De heer Kool (SGP) zegt het jammer te vinden dat de conceptzienswijze niet met 

de raadstukken is meegezonden en alleen ter inzage heeft gelegen. Inhoudelijk 

sluit de conceptzienswijze echter niet aan bij het te nemen raadsbesluit van 

vanavond. Hij ziet deze zienswijze daarom graag aangepast met in ieder geval 

opname van de kaders die genoemd zijn in het raadsbesluit. Ook ziet hij graag in 

de zienswijze opgenomen een statement vanuit de gemeente Neerijnen m.b.t. de 

wijze van regionalisering van de brandweer, waaruit blijkt dat dit besluit in 

Neerijnen nog niet is genomen en ook geen vanzelfsprekendheid is. 

Burgemeester Van Hedel deelt de mening dat de brief niet compleet is en die zal 

worden aangepast. Hij is op de hoogte van het feit dat Neerijnen niet enthousiast is 

over de regionalisering van de brandweer, maar dit traject is onomkeerbaar. Wel is 

er nog inbreng mogelijk m.b.t. personeel, bestuurlijk, verantwoordelijkheden en 

financiën. Dit zijn ook zeker de onderwerpen waarover wij. Binnen de regio, onze 

stem zullen uitbrengen, alvorens we overgaan tot regionalisering van de 

brandweer. 

De heer Kool (SGP) blijft van mening dat in deze brief met de zienswijze nog 

weer eens mag worden uitgesproken, dat onze gemeente zich ernstig zorgen maakt 

over de regionalisering van de brandweer. De regionalisering is financieel wel 

opgenomen in deze begroting, dus als we instemmen met deze begroting kan 

daaruit wellicht worden geconcludeerd dat Neerijnen het ook eens is met die 

regionalisering van de brandweer. Dit zou daarom een verkeerd signaal zijn. Ook 

heeft hij begrepen van de brandweervrijwilligers uit Neerijnen dat zij maar matig 

worden geïnformeerd over die regionalisering van de brandweer. 

Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) sluit zich graag aan bij de woorden van de 

heer Kool. Zij heeft vooraf schriftelijke vragen gesteld over de begroting 2012, die 

overigens keurig zijn beantwoord, maar er blijven toch nog veel onduidelijkheden 

en onzekerheden, met name naar de vrijwilligers toe, over. Ook haar fractie zet 

vraagtekens bij de regionalisering van de brandweer en of ze daarmee in zullen 

moeten gaan stemmen. 

De heer Van het Hoofd (CDA) deelt mede dat zijn fractie het met de vorige 

sprekers eens is. 

De heer Van Lith (VVD) zegt dat ook zijn fractie het ook eens is met wat de heer 

Kool heeft aangegeven. We hebben al eerder onze zorg hierover uitgesproken in de 

raadadviescommissie, vooral m.b.t. de vrijwilligers en daar komt het 

vereveningsconcept nog bij, die als een zwaard van Damocles boven ons hoofd 

hangt. Wij hebben altijd behoorlijk geïnvesteerd in onze gemeentelijke brandweer, 

maar het lijkt erop dat er een verevening komt voor gemeenten die dat in het 

verleden wat minder hebben gedaan. We maken ons dan ook ernstige zorgen. We 

willen graag wat meer betrokken worden bij de regionalisering van de brandweer, 

maar ook t.a.v. de hele veiligheidsregio. De voorzitter heeft al aangekondigd dat er 

een thema-avond georganiseerd gaat worden over “veiligheid”, maar die kan wat 

zijn fractie betreft niet snel genoeg worden vastgelegd. 

Burgemeester Van Hedel zegt het in grote lijnen met veel uitspraken van de 

raadsleden eens te zijn. Het is een onomkeerbaar proces en de bestuurders GNL 

delen die zorg. De thema-avond “veiligheid” is al gepland op woensdag 8 februari 

2012. Afgesproken is dat tussentijds er nog een Memo zal uitgaan van de 3 

burgemeesters (GNL) naar de Veiligheidsregio waarin die zorg nog eens wordt 
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geuit. Volgende week hoopt hij nog een gesprek te voeren met de Regionale 

brandweercommandant en hij zal in dat gesprek de zorg ook nog eens uitspreken. 

De heer Van Lith (VVD) wenst het punt van de heer Kool nog eens aan te halen. 

Hoe worden de vrijwilligers geïnformeerd. 

Burgemeester Van Hedel heeft goed overleg met de brandweercommandant GNL 

en heeft de indruk dat hij ook de vrijwilligers informeert, als er zinvolle informatie 

te melden is. 

Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) antwoordt dat haar fractie andere geluiden 

bereiken. De vrijwilligers worden gewoonweg niet goed geïnformeerd en het 

rommelt onderling nogal. Zij verzoekt de burgemeester hier extra aandacht aan te 

schenken. 

De heer Kool (SGP) zegt dat dit alles nog geen antwoordt is op zijn vraag. Nu ligt 

de begroting van de Veiligheidsregio voor, waarmee we kunnen instemmen. Hij 

stelt wel voor om de brief niet te verzenden zoals die nu voor ligt, maar deze aan te 

vullen met de randvoorwaarden en erin te melden dat Neerijnen niet automatisch 

om is wat de regionalisering van de brandweer betreft. De besluitvorming hierover 

wordt door ons los gezien van instemming met de begroting. 

Toezegging burgemeester Van Hedel: de brief met de zienswijze wordt 

aangepast n.a.v. de gemaakte opmerkingen over de randvoorwaarden en 

vermelding dat instemming met de begroting niet automatisch uitgelegd kan 

worden als een goedkeuring van uw raad met de regionalisering van de brandweer.  

De voorzitter vat kort samen wat nu is besloten, te weten: 

1. er wordt geclausuleerd ingestemd met de begroting 2012 en 

2. de brief wordt gewijzigd/aangevuld, via de e-mail ter lezing aangeboden, 

alvorens deze wordt verzonden naar de Veiligheidsregio. 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel, met uitzondering van het genoemde bij punt d. 

in het raadsbesluit. De gemeenteraad heeft besloten dat de “zienswijze”, die naar 

de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid gezonden wordt over de begroting 2012 en 

de meerjarenraming 2013-2015 krachtiger en sterker geformuleerd wordt en 

aangevuld met de randvoorwaarden. Expliciet moet ook worden gemeld dat 

instemming met de begroting niet automatisch betekent dat Neerijnen om is wat de 

regionalisering van de brandweer betreft. De besluitvorming hierover wordt los 

gezien van de instemming met de begroting. 

 

7.2 Voorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2011 (2011-08-14111) 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel. 

 

7.3 Voorstel tot Programmabegroting 2012 en 1
e
 Begrotingswijziging 2012 

 (2011-08-13173) 

 Politiek debat op hoofdlijnen -1
e
 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: SGP, PvdA, LB, 

onafhankelijk raadslid VT, GBN, CDA en VVD) 

- de fracties is de gelegenheid geboden om naar elkaar toe te reageren op de 

beschouwingen in de 1
e
 termijn 
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De voorzitter schorst (21.26 uur) de vergadering. 

De voorzitter heropent (21.54 uur) de vergadering. 

 

Vervolg politiek debat op hoofdlijnen -1
e
 termijn-  

 

- het college van burgemeester en wethouders geeft een reactie op de 

politieke beschouwingen en beantwoordt de gestelde vragen en gaat in op 

de gemaakte opmerkingen 

Toezegging wethouder Van den Heuvel: hij gaat in december informatie 

verstrekken over het MFC Haaften, wellicht in vertrouwelijke sfeer en zal dit 

bundelen met informatie over de grondexploitaties. 

Toezegging wethouders Van den Heuvel en Koedam: het college gaat zich 

inspannen om na 2012 een alternatieve dekking te zoeken voor het onderhoud 

wegen en baggeren van de A-watergangen, zodat de dekking niet uit de Algemene 

Reserves komt. 

Toezegging wethouder Koedam: hij zal een poging ondernemen, in het gesprek 

met de gedeputeerde, om de kostenverdeling voor de aanleg van de rotonde 

Hellouw evenwichtiger te krijgen. Hij merkt hierbij op dat de aanleg van deze 

rotonde op verzoek van de gemeente plaatsvindt in een provinciale weg. 

- 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 1
e
 termijn 

 

De voorzitter schorst (22.34 uur) de vergadering. 

De voorzitter heropent (22.40 uur) de vergadering. 

 

Politiek debat op hoofdlijnen -2
e
 termijn-  

 

- de fracties geven beurtelings hun politiek oordeel op de beantwoording 

door het college en stellen, waar nodig, aanvullende vragen en/of gaan het 

debat aan 

- het college van burgemeester en wethouders reageert op deze politieke 

reacties en gaat in op de aanvullende vragen en opmerkingen uit de 2
e
 

termijn 

Toezegging wethouder Van den Heuvel: de Voorjaarsnota 2012 zal het kader 

zijn voor nieuwe beleidsvoornemens gecombineerd met bezuinigingsvoorstellen 

als opmaat voor het samenstellen van de begroting 2013. 

Toezegging wethouder Verwoert: de effecten van de bezuinigingen op bepaalde 

groepen burgers uit onze samenleving zullen inzichtelijk worden gemaakt in de 

voorjaarsnota 2012. 

 

De voorstellen worden in stemming gebracht 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel, waarbij aangetekend dat: 

� de fractie van GBN bij punt a. wordt geacht tegen het beschikbaar stellen 

van financiele middelen t.b.v. onderzoek mogelijkheden “zomerschool” te 

hebben gestemd; 

� de fractie van GBN bij punt h. wordt geacht tegen de verhoging (indexatie) 

van de rioolrechten en begraafrechten te hebben gestemd en 

� dat alle fracties instemmen met de programmabegroting 2012 en een 
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voorbehoud maken m.b.t. de dekking, genoemd in het dekkingsplan 2013-

2015, uit de Algemene Reserve voor de jaren 2013-2015 t.b.v. onderhoud 

wegen en het baggeren van A-watergangen (het college van B&W heeft de 

opdracht van de raad aanvaard en zal zoeken naar alternatieve dekking 

voor deze bedragen vanaf 2013). 

 

7.4 Voorstel tot verhoging van de Afvalstoffenheffing voor doorberekenbare kosten 

inzake zwerfafval (2011-08-12697) 

 Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) vraagt hoe het college denkt om te gaan met 

de mensen die tot nu toe altijd belangeloos het zwerfafval hebben opgeruimd. Die 

worden nu als het ware gestraft met het invoeren van deze verhoging van de 

afvalstoffenheffing. 

Wethouder Koedam antwoordt dat we m.b.t. de afvalstoffenheffing eigenlijk 

kunnen spreken van een verlaging van de heffing met ± € 30,00. Hier kan dit 

voorstel van € 2,79 op in mindering worden gebracht. Om helemaal compleet te 

zijn gaat hier ook nog ± € 4,50 van af voor de kosten van het wekelijks ledigen van 

de groen huisvuilcontainer in de zomermaanden, waarvoor uw gemeenteraad in het 

begin van dit jaar een besluit heeft genomen. Dus de verlaging per huishouden 

komt hiermee uit op ± € 23,00, die naar verwachting gaat oplopen naar ±  € 50,00 

in 2015. 

De heer Nijhoff (GBN) vraagt de wethouder om toch iets van een bloemetje bij de 

vrijwilligers die het zwerfafval al jaren hebben opgeruimd te laten bezorgen. 

Toezegging wethouder Koedam: hij vraagt GBN om de namen bij hem aan te 

leveren, dan zullen wij (het college) of de AVRI het verzoek om een attentie te 

verstrekken aan die vrijwilligers die het zwerfafval tot nu toe altijd op eigen 

initiatief hebben opgeruimd aandacht geven. 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad 

conform het voorstel.  

 

9. Rondvraag 

 De heer Kool (SGP) verzoekt de voorzitter om volgende week in het Presidium 

meer informatie te verstrekken over de samenwerking Maasdriel-Zaltbommel-

Neerijnen en over de jobrotation met de gemeentesecretarissen van Maasdriel en 

Neerijnen. 

 

10. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur en dankt de raadsleden voor hun 

prettige en positieve inbreng in deze vergadering. 

 

Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Neerijnen 

d.d. 15 december 2011 

 

De raadsgriffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

K.G. Steenbergen   A.J. van Hedel 


