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Gemeenteraadsvergadering Neerijnen 
 

(14592\.....) 
 

BESLUITENLIJST 
 
 
Datum  : donderdag 20 september 2012 
Tijd  : 19.30 uur 
Plaats  : raadzaal gemeentehuis Neerijnen 
 
Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer C. Nijhoff (GBN), de heer  
    F.C.M. van het Hoofd (CDA), de heer P.J. Scheurwater (CDA), de heer L.D.  
    van Lith (VVD), de heer A. Overheul (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 : de heer H.J. Verseijl (CDA), de heer A.P.M. Veeken (GBN) en de heer C.F.  
    van Wendel de Joode (VVD). 
 
Nr. Omschrijving agendapunt 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Er 

is een bericht van verhindering ontvangen van de heren Verseijl (CDA), Veeken 
(GBN) en Van Wendel de Joode (VVD). 
 

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

 
3. Bepaling voorstemnummer 
 Nummer 11; de heer Mulder (SGP). 

 
4. Vaststelling agenda 
 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Besluitenlijst van de vergaderingen van 28 juni 2012,  

inclusief de Lijst toezeggingen 
 De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

 
6. Mededelingen 

- Algemene mededelingen 
- Gemeenschappelijke regelingen en Verbonden partijen 

 Wethouder Verwoert meldt dat hij vanavond een petitie heeft aangenomen met 
handtekeningen van ouders van de basisschool uit Neerijnen. Zij vragen opnieuw 
aandacht voor de bezuinigingskorting die is doorgevoerd op het gymonderwijs van 
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de scholen. Zij zullen nog schriftelijk nadere informatie aandragen voor de 
begrotingsraad. De wethouder overhandigt de petitie aan de voorzitter van de raad. 
 

7. Hamerstukken 
7.1 Lijst ingekomen stukken 
Besluit De Lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld. 

 
7.2 Voorstel tot instemming met de jaarrekening 2011 Stichting Fluvium  

(2012-06-15364) 
Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 
 

7.3 Voorstel tot vaststelling van de verordening Individuele voorzieningen gemeente 
Neerijnen 2012 (2) (2012-06-14471) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 
voorstel. 
 

7.4 Voorstel tot instemming met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport “met 
digitale dienstverlening op de goede weg?” van de Rekenkamercommissie 
Neerijnen (2012-06-14789) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 
voorstel. 
 

7.5 Voorstel tot vaststelling van de beleidsnotitie “samen voor een veilig Neerijnen 
2012-2015” (2012-06-15381) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 
voorstel. 
 

7.6 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Regterweistraat 5 te 
Waardenburg en geen exploitatieplan vaststellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro 
(2012-06-13106) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 
voorstel. 
 

7.7 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Dreef 32a te Haaften en geen 
exploitatieplan vaststellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro (2012-06-14046) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 
voorstel. 
 

7.8 Voorstel tot vaststelling van het regionale Bodembeleid en mandatering van 
bevoegdheden aan het college van burgemeester en wethouders (2012-06-08856) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 
voorstel. 
 

7.9 Voorstel tot vaststelling van de nieuwe deelverordening subsidie 
Isolatiemaatregelen 2012 (2012-06-12629) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 
voorstel. 
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8. Bespreekstukken 
8.1 Voorstel tot vaststelling van het vergaderschema 2013 voor de vergaderingen van 

de gemeenteraad en raadadviescommissies gemeente Neerijnen (2012-06-10339) 
Besluit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel. 
 

8.2 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Bulkheuvelseweg 10-12 te 
Ophemert en geen exploitatieplan vaststellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro 
(2012-06-00599) 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de fracties van VVD, 
PvdA en LB tegen hebben gestemd. 
 

8.3 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Kern Ophemert, herziening 
sportvelden en geen exploitatieplan vaststellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro 
(2012-06-15227) 

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

8.4 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Akkersestraat 6-6b te Ophemert 
en geen exploitatieplan vaststellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro (2012-06-13091) 

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

8.5 Instemming met de schriftelijke reactie aan de Raad van State m.b.t. de gevraagde 
informatie betreffende bestemmingsplan “verplaatsing griendbedrijf te Hellouw” 
(2012-06-12994) 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de fractie van LB tegen 
de inhoud van de te verzenden brief heeft gestemd. 
 

8.6 Motie van wantrouwen tegen het huidige college 
 Wethouder Koedam meldt  

De heer Kool (SGP) is  
De heer Van Lith (VVD) is  
De heer Van Lith (VVD) dient  
De heer Beukers (LB) had  
Toezegging wethouder Koedam: hij  

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

8.7 Motie Burgeravonden 
 Wethouder Koedam meldt  

De heer Kool (SGP) is  
De heer Van Lith (VVD) is  
De heer Van Lith (VVD) dient  
De heer Beukers (LB) had  
Toezegging wethouder Koedam: hij  
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Besluit De Motie is in stemming gebracht, waarbij opgemerkt dat de fracties unaniem 
voor de motie hebben gestemd. De Motie is daarmee aangenomen. 
 

9. Rondvraag 
 Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) heeft  

Burgemeester Van Hedel antwoordt  
 
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) zegt   
Toezegging burgemeester Van Hedel: hij  
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) heeft  
De heer Van het Hoofd (CDA) merkt  
 
De heer Nijhoff (GBN) vraagt   
Toezegging burgemeester Van Hedel: hij   
 
De heer Nijhoff (GBN) komt   
Burgemeester Van Hedel merkt  
De heer Nijhoff (GBN) vult  
 
De heer Beukers (LB) vraagt  
Toezegging burgemeester Van Hedel: hij  
 
Mevrouw Challik (PvdA) zegt  
Burgemeester Van Hedel neemt  
 

10. Sluiting 
 De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst de aanwezigen wel 

thuis. Hij sluit de vergadering om 22.00 uur. 
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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 


