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Gemeenteraadsvergadering Neerijnen 
 

(14592\.....) 
 

BESLUITENLIJST 
 
 
Datum  : donderdag 28 juni 2012 
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 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 : de heer H.J. Verseijl (CDA). 
 
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 heer Verseijl (CDA). 
 

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

 
3. Bepaling voorstemnummer 
 Nummer 4; de heer Van het Hoofd (CDA). 

 
4. Vaststelling agenda 
 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Besluitenlijst van de vergaderingen van 24 mei 2012,  

inclusief de Lijst toezeggingen 
 De heer Kool (SGP) verzoekt om de lijst toezeggingen, bij dubbelzijdig kopiëren, 

graag zo af te drukken dat deze is door te lezen zonder daarvoor bij iedere pagina 
de stukken te moeten draaien. 
De raadsgriffier zal daar een volgende keer nader aandacht aan laten besteden. 

 De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 

6. Mededelingen 
- Algemene mededelingen 
- Gemeenschappelijke regelingen en Verbonden partijen 
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 Wethouder Verwoert meldt dat eind vorige week duidelijk is geworden dat de 
Rijksbijdrage (subsidie) Sociale Werkvoorziening, vanaf 2013 en verder in tact 
blijft wat inhoudt voor Neerijnen een structurele bijdrage van € 150.000,00 op 
jaarbasis. Het minder goede nieuws is dat deze subsidie in de Voorjaarsnota is 
opgenomen als een risico en niet als een uitgave. De voorjaarsnota veranderd er 
dus niet door, hooguit dat de risico’s die erin zijn opgenomen verminderen. 
 
Wethouder Verwoert verwijst naar de recente cijfers van de Kamer van 
Koophandel m.b.t. de economische ontwikkelingen in de Regio. Die zijn 
negatiever dan was voorzien. Als gemeente Neerijnen springen we daar dus ook 
nog negatiever uit dan was voorzien, temeer omdat wij het hoogste aantal 
bedrijven per aantal inwoners hebben binnen de hele Regio en daarmee de 
economische ontwikkeling lokaal nog harder wordt getroffen. Dat vraagt om extra 
aandacht en actie. Zoals al eerder is opgeroepen tot vermindering van regelgeving, 
gaat hij binnenkort gesprekken aan met ambtenaren en college om te bezien hoe dit 
kan worden opgepakt. 
 

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

 
7.2 Voorstel tot instemming met de verdeling van de gelden Stichting Varik’s Belang 

voor het jaar 2012 (2012-05-12862) 
Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 
 

7.3 Voorstel tot vaststelling van de herziene SiSa-verantwoording CJG over de jaren 
2009 en 2010 (2012-05-14731) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 
voorstel. Daarmee is de herziene SiSa-verantwoording CJG over het jaar 2009 en 
over het jaar 2010 vastgesteld. 
 

7.4 Voorstel tot instemming met het indienen van geen zienswijze op de 
ontwerpbegroting 2013 Belasting Samenwerking Rivierenland (2012-05-15043) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 
voorstel, waarbij opgemerkt dat het bestuur van de BSR wordt verzocht om tot 
verdere kostenverlaging te komen door de efficiency te bevorderen. 
 

7.5 Voorstel tot instemming met het indienen van geen zienswijze op de 
ontwerpbegroting 2013 Regionaal Archief Rivierenland (2012-05-14334) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 
voorstel, waarbij opgemerkt dat het bestuur van de RAR wordt verzocht om tot 
verdere kostenverlaging te komen door de efficiency te bevorderen. 
 

7.6 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Zandweg 44 Waardenburg en 
geen exploitatieplan vaststellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro (2012-05-14393) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 
voorstel. 
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7.7 Voorstel tot kennisneming van het Woningbehoefteonderzoek 2011 en vaststelling 
van de Woonvisie 2012-2020 gemeente Neerijnen (2012-05-12860) 

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

8. Bespreekstukken 
8.1 Voorstel tot vaststelling Verantwoording 2011 gemeente Neerijnen, bestaande uit 

het jaarverslag en de jaarrekening 2011 (2012-05-14239) 
Besluit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel. 
 

8.2 Voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2012 gemeente Neerijnen  
(2012-05-15103) 

 De heer Mulder (SGP) dient een Amendement in, waarin zijn fractie verzoekt om 
geen koppeling te leggen tussen een (mogelijke) verhoging van de OZB 2013 en 
een verlaging van de afvalstoffenheffing. Om de voorgenomen verhoging van de 
OZB 2013 te beperken tot een trendmatige verhoging in verband met inflatie door 
toepassing van het CBS-prijsindexcijfer en het college van b&w, in overleg met de 
raad, in het najaar van 2012 met nadere voorstellen te laten komen ter dekking van 
eventuele tekorten in de begroting 2013 en de meerjarenraming 2013-2017. Hierbij 
meldt hij op voorhand dat wat zijn fractie betreft de verhoging OZB met hooguit 
het CBS-prijsindexcijfer bespreekbaar is om daar iets naar boven toe van af te 
mogen wijken. 
 
De heer Van Lith (VVD) ziet de Voorjaarsnota om piketpalen te slaan voor de 
opmaak van de begroting 2013. Geen nieuw beleid en de risico’s worden iets 
gunstiger door de junicirculaire. Toch leven we in Neerijnen op te grote financiële 
voet. Voor de verhoging van de OZB ziet zijn fractie graag alternatieve dekkingen 
door het college aangeleverd. Ook ziet zijn fractie graag dat het college werk 
maakt van mogelijkheden tot samenwerking. De buitendienst onderbrengen bij de 
AVRI en de ICT uitbesteden. 
 
De heer Van Lith (VVD) dient tevens een Motie in, mede namens de fracties van 
CDA en GBN, waarin het college wordt verzocht om een proces op gang te 
brengen, waarbij voor oktober 2012 helderheid komt over toekomstige 
samenwerking binnen de Regio Rivierenland, cluster van samenwerking tussen 
gemeenten en de rol van de gemeente Neerijnen hierin. Om dit proces te 
bespoedigen niet meer over te gaan tot inhuur van externen bij ziekte, 
zwangerschap, e.d., maar dit via samenwerking of interne verschuiving op te 
lossen. Onderzoek te doen, voor oktober 2012 naar die taken die niet hoeven 
wachten op samenwerking met andere gemeenten, maar ondergebracht kunnen 
worden in bestaande gemeenschappelijke regelingen, danwel outsourcing bij het 
bedrijfsleven. 
 
Toezegging wethouder Van den Heuvel: hij zegt bereid te zijn om samen met 
alle fracties uit de raad en financiële ondersteuning van de concerncontroller op 
zoek te gaan naar bezuinigingen als opmaak voor de begroting 2013, waarvoor een 
werkgroepje kan worden geformeerd. Dan kan ook gezamenlijk een andere 
oplossing worden gezocht voor de voorgestelde OZB-verhoging. 
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Besluit Het Amendement is in stemming gebracht, waarbij opgemerkt dat de fracties van 
SGP, PvdA, LB en het onafhankelijke raadslid Van Tellingen voor het amendement 
hebben gestemd en de fracties van GBN, CDA en VVD tegen het amendement 
hebben gestemd. Het Amendement is daarmee verworpen. 
 
Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de fracties van GBN, 
CDA en VVD voor hebben gestemd onder voorbehoud met het dekkingsplan en de 
fracties van SGP, PvdA, LB en het onafhankelijke raadslid Van Tellingen tegen 
hebben gestemd. 
 
De Motie is in stemming gebracht, waarbij opgemerkt dat de fracties van VVD, 
GBN en CDA voor de motie hebben gestemd en de fracties van LB, PvdA, SGP en 
het onafhankelijke raadslid Van Tellingen tegen de motie hebben gestemd. De 
Motie is daarmee aangenomen. 
 

8.3 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Bulkheuvelseweg 10-12 te 
Ophemert en geen exploitatieplan vaststellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro 
(2012-05-00599) 

 De heer Van Lith (VVD) wenst de discussie vanuit de raadadviescommissie niet 
nog eens over te doen. Heeft intussen informatie ontvangen van de beleidsmede-
werker van de 2e kamerfractie van zijn partij, dat de term plattelandswoning eraan 
zit te komen, dit voorstel komt dus te vroeg. Zijn fractie kan daarom niet 
instemmen en is tegen verdere uitbouw van burgerbewoning in het buitengebied. 
De heer Van het Hoofd (CDA) vraagt de wethouder of de gebouwde nieuwbouw 
12a destijds bewust buiten het bouwblok is gebouwd, waardoor nu ruimte is 
geschapen voor deze bouwaanvraag. 
Toezegging wethouder Van den Heuvel: hij moet het antwoord op deze vraag 
van de heer Van het hoofd schuldig blijven. Hij vraagt dit na en zal dat schriftelijk 
aan de raadsleden doen toekomen. 
De heer Van het Hoofd (CDA) zegt dan nu niet te kunnen instemmen met de 
voorgelegde besluitvorming. 
De heer Kool (SGP) wenst ook graag eerst de beantwoording van de gestelde 
vraag te ontvangen alvorens hij tot besluitvorming wenst over te gaan. Hij 
benadrukt echter dat deze technische vraag ook in de raadadviescommissie Ruimte 
gesteld had kunnen worden, dan hadden we nu over het antwoord beschikt en had 
dat niet tot het aanhouden van dit agendapunt hoeven te leiden. 
De heer Beukers (LB) is ook voor het opschorten van de besluitvorming. Hij ziet 
de aan te leveren beantwoording graag vergezeld gaan door een kopie van de brief 
die is ontvangen vanuit de Provincie, waarin te lezen staat dat zij genoegen neemt 
met minder groen op dit perceel. 
De heer Nijhoff (GBN) zegt verbaasd te zijn over de ontstane ontwikkelingen 
vanavond. 
Wethouder Van den Heuvel vat samen dat de beantwoording vanavond 
inderdaad niet voor handen is en dat hij zich daardoor erin kan vinden om het 
voorstel aan te houden. 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad om 
het voorstel aan te houden. 
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8.4 GEWIJZIGD voorstel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
Rivierenland (ODR) (2012-05-10246) 

 Wethouder Koedam meldt dat de brief die als bijlage met de gewijzigde stukken 
is meegezonden niet de juiste is. Hij verontschuldigt zich daarvoor, niet omdat er 
onjuistheden in zouden staan, maar gezien de discussie zou het meer voor de hand 
liggen om de aangedragen oplossingen er goed en helder in te verwoorden. Hij 
verzoekt de raadsleden dan ook om de bijgevoegde uitgaande brief niet in de 
discussie te betrekken. 
De heer Kool (SGP) is blij met de toelichting van de wethouder en wacht met 
spanning de juiste brief af. 
De heer Van Lith (VVD) is verheugd over het nieuwe voorstel. Hij vindt de 
argumenten van het college steekhoudend en wenst ze kracht bij te zetten. Er is 
hiervoor raadsbreed een Motie opgesteld. 
De heer Van Lith (VVD) dient een Motie in, namens alle fracties in de raad. Zij 
verzoeken het college om in het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling ODR de thans voorgestelde regeling binnen afzienbare tijd te evalueren, 
waarbij de regeling m.b.t. de stemverhouding en de uittreding hierin wordt 
betrokken. Daarnaast verzoeken zij om deze Motie te zenden aan de Provincie 
Gelderland, Regio Rivierenland en de deelnemende gemeenten. 
De heer Beukers (LB) had graag meer inzicht in het cijfermatige. Hij wenst graag 
een overzicht te ontvangen met daarin vermeld het verschil tussen de eerste opzet 
voor het aangaan van de GR op basis van begrotingscijfers en de nu uit 
onderhandelde rekeningcijfers. Dit leidde tot een verschil van € 47.000,00. 
Toezegging wethouder Koedam: hij zegt dat het leidt tot minder meer betalen, 
maar zal voor alle duidelijkheid de cijfers nog eens in een lijstje weergegeven. 

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

gevraagd naar de inzet van politie op het luidruchtige feest ergens tussen Est en 
Opijnen. De burgemeester meldde toen dat het hier een illegaal feest betrof. Zij 
heeft echter in Nieuwsblad Geldermalsen gelezen dat er voor dit feest wel degelijk 
een activiteitenvergunning is afgegeven. Waarom is daarop dan niet gehandhaafd? 
Burgemeester Van Hedel antwoordt dat het hier toch een illegaal feestje betreft 
waarvoor geen vergunning is verleend. Dit heeft hij ook al gemeld in de 
raadadviescommissie Bestuur en wenst dat nu niet in twijfel te trekken, sterker nog 
het is zelfs besproken in combinatie met de andere tentfeesten die zijn gehouden. 
 
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) zegt gelezen te hebben in de Gelderlander van 
zaterdag 23 juni dat het college de burgeravonden organiseert. In het laatst 
gehouden Presidium is naar data gevraagd die niet konden worden gegeven door 
de burgemeester en hij heeft toegezegd daarmee terug te zullen komen naar het 
Presidium om ze vervolgens met de raad te communiceren. Ook heeft ze gelezen 
dat er dorpen geclusterd zullen worden, wat haar eigenlijk niet zo’n goed idee lijkt.  
Toezegging burgemeester Van Hedel: hij meldt dat de Dorpstafels erbij 
betrokken worden en zal de beoogde data aan de raad- en commissieleden 
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verstrekken. 
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) heeft uit de gelezen tekst niet begrepen dat 
hierbij de Dorpstafels betrokken zullen worden. 
De heer Van het Hoofd (CDA) merkt op dat het nu wel een hele Babylonische 
spraakverwarring aan het worden is en verzoekt de burgemeester hiermee nog eens 
terug te komen in het eerstvolgende Presidium. 
 
De heer Nijhoff (GBN) vraagt waarom de AED’s bij de brandweer in 
Waardenburg afgelopen week pas in gebruik zijn genomen, terwijl was gezegd dat 
dit per 1 juni zou plaatsvinden. Ook vraagt hij of de hulpdiensten hiervan op de 
hoogte zijn gebracht.  
Toezegging burgemeester Van Hedel: hij zegt dit te zullen navragen bij de 
brandweercommandant en ook of de hulpdiensten hiervan op de hoogte zijn 
gebracht.  
 
De heer Nijhoff (GBN) komt nog even terug op de rondvraag uit de 
raadadviescommissie van de heer De Jong (PvdA). Deze vroeg naar de problemen 
die zouden zijn ontstaan bij het prikken van een datum voor de eerste steen legging 
van het MFC-Haaften, die varieert tussen 1 en 14 september. Is hierover al meer 
duidelijkheid te geven, want ook nu nog krijgt men geen gepast antwoord als men 
belt naar het gemeentehuis.  
Burgemeester Van Hedel merkt op in de raadadviescommissie al te hebben 
aangegeven hierover in een Memo nader te zullen informeren. 
De heer Nijhoff (GBN) vult aan dat de vakantieperiode eraan zit te komen en dat 
aansluitend aan die zomervakantie het al begin september is. Dus snelheid is wel 
geboden in het scheppen van duidelijkheid, vooral naar de burgers van Haaften. 
 
De heer Beukers (LB) vraagt het college om geld uit te gaan geven. Enerzijds een 
verzoek om een graf in Ophemert te adopteren van het jongetje Zijderveld dat 
prima is onderhouden en anderzijds om de ondernemers van de Steenweg in 
Waardenburg te verrassen met een taart voor alle leed die zij hebben geleden bij 
het onderhoud aan die Steenweg door Waardenburg. Hiermee laten we zien dat we 
met ze meeleven. 
Toezegging burgemeester Van Hedel: hij neemt de verzoeken van de heer 
Beukers mee naar de collegetafel om ze daar bespreekbaar te maken. De 
beantwoording volgt daarna. 
 
Mevrouw Challik (PvdA) zegt dat het Nieuwsblad Geldermalsen in Haaften niet 
overal huis-aan-huis wordt bezorgd. 
Burgemeester Van Hedel neemt dit op met de communicatiemedewerker die er 
achteraan zal gaan. 
 

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

prettige vakantieperiode toe en 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. 20 september 2012 
  
De raadsgriffier,   De voorzitter, 
 
 
 
 
 
K.G. Steenbergen   A.J. van Hedel 


