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Gemeenteraadsvergadering Neerijnen 
 

(14592\.....) 
 

BESLUITENLIJST 
 
 
Datum  : donderdag 8 november 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 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 J.G. van Maanen (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 F.C.M. van het Hoofd (CDN), 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 ing. H.A. Verwoert  
  (wethouder), de heer T. Kool (wethouder) en de heer drs. J. Krook  
  (wethouder). 

Afwezig : de heer P.J. Scheurwater (CDN). 
 
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 Scheurwater (CDN). 
2. Spreekrecht burgers 
 Er is in deze vergadering geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 
3. Bepaling voorstemnummer 
 Nummer 8; de heer Van Maanen (SGP). 
4. Vaststelling agenda 
 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Besluitenlijst van de vergaderingen van 25 oktober 2012,  

inclusief de Lijst toezeggingen 
 De heer Van Tellingen (VT) maakt een opmerking over de opgenomen 

besluitvorming bij het agendapunt over de programmabegroting 2013 op bladzijde 
3. Die is volgens hem niet correct weergegeven, omdat besluitvorming heeft 
plaatsgevonden over het geamendeerde raadsbesluit, waardoor de hondenbelasting 
al uit de begroting was verdwenen en niet opnieuw ingevoerd ging worden. Dus 
hoefde GBN in principe daar niet meer tegen te stemmen. 
Mevrouw Van Kuilenburg is van mening dat het besluit is weergegeven, zoals 
door haar partij was bedoeld. Ze stemmen in met de voorliggende begroting zonder 
toepassing van het amendement daarop. Immers is door haar partij tegen het 
amendement gestemd. Wel is ook haar partij tegen herinvoering van de 
hondenbelasting, dat ook opgenomen was in het amendement. Maar aangezien ze 
tegen het amendement hebben gestemd, maar voor de begroting gestemd zoals die 
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door het college in eerste instantie is voorgelegd ter besluitvorming, met 
uitzondering van de herinvoering van de hondenbelasting wat door haar partij als 
zodanig is aangegeven in die vergadering. Ook is nog een voorbehoud gemaakt 
m.b.t. het beschikbaar stellen van de € 20.000,= voor de ouderenadviseur, terwijl 
een bedrag van € 34.000,= benodigd zou zijn. Daarvan heeft haar fractie aangeven, 
dat ze akkoord zijn met dit bedrag maar mocht dat tot problemen gaan leiden, dat 
ze daar bij de wethouder in de raadadviescommissie dan op terug gaat komen. Dus 
is het besluit juist weergegeven, maar het neemt niet weg dat als de heer Van 
Tellingen daar moeite mee heeft, zij ook akkoord kan gaan met een aantekening 
dat haar fractie deze stemverklaring heeft afgelegd. 
 
De heer Van Tellingen (VT) mist in de besluitenlijst een weergave van zijn 
discussie n.a.v. de opmerking van de heer Veeken over het persbericht vanuit de 
nieuwe coalitie over het amendement op de programmabegroting, dat al 
voorafgaand aan de raadsvergadering is verschenen. Hij herinnert zich dat de heer 
Veeken daar geen voorstander van was en vond dat dit niet democratisch is, maar 
dat hij dat heeft tegengesproken. Hij vindt het jammer dat dergelijke discussie niet 
wordt gemeld in de besluitenlijst, dat is juist essentieel omdat het nieuwe beleid 
betreft m.b.t. de communicatie van raadsfracties met de pers. 

 De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 

6. Mededelingen 
- Algemene mededelingen 
- Gemeenschappelijke regelingen en Verbonden partijen 

 Wethouder Verwoert meldt dat de Regio Rivierenland hem heeft benaderd om 
vanuit de programmaraad Zelfredzaam bestuurlijk kartrekker te willen zijn van het 
initiatief maatschappelijk betrokken ondernemen, dat wordt gefinancierd uit het 
Regiocontract. Hij heeft toegezegd aan dat verzoek tegemoet te willen komen en 
gaat ervan uit dat dit geen problemen gaat opleveren met de uitoefening van zijn 
functie als wethouder. Hij zal via de raadsgriffier meer informatie aan de raad- en 
commissieleden doen toekomen. 

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

 
7.2 Voorstel tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Toeslagen- en 

verlagingenverordening Wwb 2012 (2012-08-14557) 
Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 
 

7.3 Voorstel tot mandatering van de bevoegdheid tot het vaststellen van de 
basistarieven huishoudelijke hulp Wmo (2012-08-14471) 

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

7.4 Voorstel tot benoeming en beëdiging plaatsvervangende leden in de 
raadadviescommissies Bestuur en Ruimte 2012-2014 (2012-08-05664) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 
voorstel. Na de benoeming gaat de voorzitter over tot de beëdiging van de twee 
plaatsvervangend burgercommissieleden voor het CDA, waarbij de heer A. van 
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Gellicum de Verklaring en belofte heeft afgelegd en de heer A.W.E. Miltenburg de 
Eed. 
 

7.5 Voorstel tot instemming met de aanwijzing van een lid en een plaatsvervangend lid 
Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst 
Rivierenland (2012-08-05263) 

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

8. Bespreekstukken 
8.1 Voorstel tot instemming met de Regionalisering van de brandweer GNL per 1 

januari 2013 (2012-08-10183) 
 De heer Verseijl (CDA) zegt te hebben begrepen dat bij de overgang van de 

vrijwilligers naar de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ook gelijk de vergoedingen 
aan de vrijwilligers gelijk getrokken zullen worden. Hij vraagt de burgemeester of 
dat voordelig of nadelig zal uitpakken voor de vrijwilligers uit Neerijnen. 
Toezegging burgemeester Van Hedel: hij zegt dat het inderdaad klopt dat de 
vergoedingen aan de vrijwilligers, na overgang gelijk getrokken gaan worden. 
Maar hoe dat precies zal gaan uitpakken voor de vrijwilligers van Neerijnen weet 
hij zo niet te zeggen. Hij zal de brandweercommandant vragen om via een Memo 
op deze vraag nader te reageren. 

Besluit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de fractie van GBN 
wordt geacht tegen te hebben gestemd. 
 

8.2 Voorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2012 gemeente Neerijnen  
(2012-08-15605) 

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

9. Rondvraag 
 Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) vraagt of het ingeplande werkbezoek van de 

Commissaris van de Koningin op 15 november 2012 nog doorgang vindt. 
Burgemeester Van Hedel zegt dat dit door de problemen met de gezondheid van 
de Commissaris van de Koningin (voorlopig) is afgezegd. 
 
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) vraagt waarom de geplande burgeravonden in 
november 2012 niet meer door gaan. 
Burgemeester Van Hedel antwoordt dat dit komt, omdat de raad ook graag vooraf 
betrokken wilde zijn bij de opzet en invulling van de burgeravonden. Daarvoor is 
een draaiboek verstrekt in het vorige Presidium, waarover u zich in de raadadvies-
commissie Bestuur van vorige week nader heeft uitgesproken. De tijd die nog rest 
om de burgeravonden in november 2012 op een juiste wijze voor te bereiden is 
daardoor te kort geworden. Daarom is ervoor gekozen om de avonden van 
november 2012 door te schuiven naar 2013. Hierbij wordt gelijktijdig de gemaakte 
opmerkingen van de heer Veeken m.b.t. het lengen van de dagen in de 
voorgestelde planning betrokken. 
Toezegging burgemeester Van Hedel: er komt binnenkort een nieuw schema 
voor de burgeravonden in 2013, die hij na vaststelling in het college ook spoedig 
daarna aan de raad- en commissieleden zal verstrekken. 
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Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) vraagt, waarom de heer Van Tellingen al twee 
keer geen gebruik heeft gemaakt van het verzoek om een stukje te leveren als 
“raadspraat” in het Nieuwsblad Geldermalsen. 
De heer Van Tellingen (VT) antwoordt door te stellen dat hij vindt dat een 
dergelijke vraag niet in de rondvraag thuis hoort, maar kan daarover melden dat dit 
om persoonlijke redenen is gedaan en niet vanuit politieke redenen. 
 
De heer Nijhoff (GBN) zegt gehoord te hebben dat het dorpshuis in Waardenburg 
met de komende jaarwisseling niet geopend zal zijn voor de jeugd om oudjaar te 
vieren. Hij vraagt de burgemeester of dit klopt en voegt daaraan toe dat hij denkt 
dat het dan wel eens een kleine ramp kan gaan worden op oudejaarsavond. 
Burgemeester Van Hedel meldt dat er nog bestuurlijk overleg wordt gevoerd met 
het dorpshuisbestuur, maar dat het klopt dat de organisator van afgelopen jaar het 
niet meer wil doen. We zijn naarstig op zoek naar een nieuwe organisator, zodat 
het dorpshuis die avond toch gewoon open kan zijn. 
 
De heer Nijhoff (GBN) heeft zich verbaasd over het krantenbericht m.b.t. de 
Samenwerking. Er is vorige week een vergadering geweest van de Werkgroep, 
waarin is afgesproken dat de bijeenkomst niet besloten hoefde te zijn, maar dat 
iedereen werd verzocht om hieruit geen mededelingen te doen vanuit tactische 
redenen. Nu leest hij het toch al in de krant heeft gelezen, hoeft het voor hem niet 
meer vertrouwelijk te blijven en kan het gewoon in de openbaarheid met de pers er 
wel bij verder besproken worden. 
Burgemeester Van Hedel zegt dat hij in het reguliere persgesprek geconfronteerd 
is met een spontane vraag over de Samenwerking, naar aanleiding van de discussie 
daarover in de gemeenteraad van Lingewaal. Hierop heeft hij geantwoord. 
 
De heer Nijhoff (GBN) zegt de krant te hebben gelezen en de persconferentie van 
de burgemeester te hebben beluisterd en vraagt aan hem of hij achter zijn 
berichtgeving blijft staan. 
Burgemeester Van Hedel zegt altijd achter zijn uitlatingen te staan, zo ook nu. 
De heer Nijhoff (GBN) meldt dat GBN dan weet wat haar verder te doen staat. 
 

10. Sluiting 
 De voorzitter merkt op dat aan de uitwisseling van de gemeentesecretarissen, de 

heren Wanrooj en De Jong per afgelopen maandag een einde is gekomen in 
onderling goed overleg tussen de beide gemeentebesturen en betrokkenen. Hij 
nodigt de aanwezigen uit om in de kantine nog even het glas te heffen met de heer 
De Jong op diens vertrek uit Neerijnen.  
Verder dankt hij iedereen voor de aanwezigheid en wenst hen wel thuis. Hij sluit 
de vergadering om 20.20 uur. 

 
Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Neerijnen 
d.d. 6 december 2012 
  
De raadsgriffier,   De voorzitter, 
 
 
 
K.G. Steenbergen   A.J. van Hedel 


