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Gemeenteraadsvergadering Neerijnen 
 

(12761\.....) 

BESLUITENLIJST 
 

 

Datum  : donderdag 15 december 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 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. : de heer H.J. Verseijl (CDA). 

 

Nr. Omschrijving agendapunt 

1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen 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 10; de heer Kool (SGP). 

 

4. Vaststelling agenda 

 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Besluitenlijst van de vergaderingen van 10 november 2011,  

inclusief de Lijst toezeggingen 

 De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Mededelingen 

- Algemene mededelingen 

- Gemeenschappelijke regelingen en Verbonden partijen 

 Wethouder Verwoert heeft de bestuursvergadering van LANDER bezocht en 

daar gehoord dat de invoering van de Wet Werken Naar Vermogen een forse 

reorganisatie bij LANDER teweeg zal brengen. Financieel vangen ze de ontstane 

tekorten vanuit de reserves zelf op, maar naar verwachting leidt dit voor de 

deelnemende gemeenten vanaf 2015 tot meerkosten.  
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Wethouder Verwoert stelt voor aan het Presidium om de 2
e
 thema-avond 2012 te 

reserveren voor de invoering van de WWNV, de begeleiding van de AWBZ naar 

de Wmo en de transitie van de Jeugdzorg naar de gemeente. De directeur van 

LANDER heeft zijn medewerking aan zo’n avond al toegezegd. 

 

Wethouder Van den Heuvel heeft de decembercirculaire even globaal laten 

doorrekenen en kan melden dat dit over 2011 een positief saldo van € 33.000,= te 

zien geeft en de verwachting voor 2012 een positief saldo van € 13.000,= voor 

onze gemeente. 

 

7. Hamerstukken 

7.1 Lijst ingekomen stukken 

Besluit De Lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld. 

 

7.2 Voorstel tot naamswijziging Burgerparticipatieraad Neerijnen in Wmo-raad 

Neerijnen en vaststelling Verordening Wmo-raad Neerijnen 2012 (2011-09-8237) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 

 

7.3 Voorstel tot instemming met het Rapport “externe inhuur 2009-2010” van de 

Rekenkamercommissie Neerijnen (2011-09-12895) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 

 

7.4 Voorstel tot instemming met de toetreding van de gemeente West-Maas en Waal 

tot de taak “instandhouding van de Afvalverwijderingsdienst Rivierenland” en 

vaststelling van de 40
e
 wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regio 

Rivierenland (2011-09-14328) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 

 

7.5 Voorstel tot instelling van een Werkgeverscommissie griffie en besluit tot 

delegatie van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie 

griffie (2011-09-8382) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 

 

7.6 Voorstel tot vaststelling Nota reserves en voorzieningen 2012 (2011-09-14299) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 

 

7.7 Voorstel tot Delegatie van de bevoegdheden tot het al dan niet vaststellen van een 

exploitatieplan aan het college van B&W (2011-09-14254) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 

 

7.8 Voorstel tot vaststelling van het Ontwerp regionaal bodembeleid (2011-09-8856) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 
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7.9 Voorstel tot vaststelling van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) 

en daarmee instemming met de afsprakenkaders (2011-09-12705) 

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel. 

 

8. Bespreekstukken 

8.1 Voorstel tot opdrachtverlening aan het college van B&W om de conceptvisie 

Kleine Kernenbeleid gemeente Neerijnen ter bespreking voor te leggen aan alle 

maatschappelijk betrokken partners (2011-09-8896) 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel, waarbij aangetekend dat het CDA een 

stemverklaring heeft afgelegd en de SGP tegen het voorstel heeft gestemd. 

 

8.2 Voorstel tot vaststelling van het Wmo-beleidsplan 2012-2015 gemeente Neerijnen 

(2011-09-13995) 

 De heer Van Tellingen (VT) stelt de vergadering voor om de agendapunten 8.2 en 

8.3 samen te behandelen, daar deze voorstellen enigszins in elkaar doorlopen en 

complementair zijn aan elkaar. 

De voorzitter stelt de vergadering voor om de uiteindelijke besluitvorming over 

beide punten wel gescheiden te laten plaatsvinden. 

De overige raadsleden kunnen zich in beide voorstellen vinden, aldus is besloten. 

 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel, waarbij aangetekend dat de wijzigingen op de 

inhoud uit de nagezonden Memo van 12 december 2011 verwerkt zal worden in het 

beleidsplan Wmo 2012-2015. 

Het onafhankelijke raadslid Van Tellingen wordt geacht tegen het terugbrengen 

van de verhuiskostenvergoeding van € 3.000 naar € 2.500, invoering van een eigen 

bijdrage voor woningaanpassingen beneden de € 500, beperking van het aantal 

zones m.b.t. gebruik regiotaxi en de structurele bezuiniging van € 50.000 op het 

totale Wmo-budget te hebben gestemd. 

 

8.3 Voorstel tot vaststelling van de Verordening individuele voorzieningen gemeente 

Neerijnen 2012 (2011-09-8237) 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel, waarbij aangetekend dat de wijzigingen op de 

inhoud uit de nagezonden Memo van 12 december 2011 verwerkt zal worden in de 

Verordening individuele voorzieningen gemeente Neerijnen 2012. 

 

8.4 Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2012 (2011-09-14268) 

 Mevrouw Challik (PvdA) vraagt naar de tarifering in de legesverordening m.b.t. 

de speelautomaten en het mogelijke verbod in onze gemeente, zoals in de 

raadadviescommissie Bestuur is besproken. 

Wethouder Van den Heuvel legt uit dat hier naar gekeken is, maar dat het niet 

mogelijk is om het tarief te verhogen voor nazorg (verslavingszorg). Wel is het 

mogelijk om een uurtje controle op de naleving in de tarifering te verwerken, maar 

dan dien je dat door te voeren over alle producten uit de legesverordening waarbij 

dit aan de orde is. Ook heb je nog te maken met het feit dat er 

behendigheidsspeelautomaten zijn en kansspelautomaten en dat ze kunnen staan in 

hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Kortom er komt nogal wat bij kijken. 
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Toezegging wethouder Van den Heuvel: hij zal bovenstaande voor de raad- en 

commissieleden begrijpelijk op papier zetten en daarbij gelijktijdig melding maken 

van het aantal speelautomaten binnen onze gemeentegrenzen en waar ze staan 

opgesteld. 

 

Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) geeft aan dat haar fractie zich kan vinden in de 

voorgelegde belastingverordeningen, waarbij haar fractie tegen de jaarlijkse 

verhoging van de rioolheffing van € 15,= stemt. Wel wordt ingestemd met de 

voorgestelde prijsmutatie van 1%. 

De heer Van het Hoofd (CDA) vraagt schorsing aan om dit bespreekbaar te 

maken binnen zijn fractie. 

 

De voorzitter schorst de vergadering om 20.54 uur. 

De voorzitter heropent de vergadering om 21.04 uur. 

 

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

belastingvoorstellen zoals deze nu voorliggen. 

De heer Kool (SGP) zegt dat zijn fractie ook kan instemmen met de 

belastingvoorstellen, doch zij vindt de tarieven voor de lijkbezorgingrechten nog 

steeds veel te hoog. Die kunnen wat zijn fractie betreft voor een belangrijk deel 

naar beneden worden bijgesteld. Wel kan zijn fractie zich vinden in de 

voorgestelde prijsmutatie van 1%. 

De heer Scheurwater (CDA) meldt dat de begraafrechten in Neerijnen van een 

dergelijk niveau zijn dat een voorstel tot verhoging ervan voor zijn fractie 

onbespreekbaar is. 

 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

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

wordt geacht tegen de jaarlijkse verhoging van de rioolheffing met € 15,= te 

hebben gestemd. 

 

8.5 Voorstel tot vaststelling van de Controleverordening 2012 (2011-09-14137) 

 De heer Kool (SGP) zegt dat zijn fractie tegen de opheffing van de 

Auditcommissie heeft gestemd. Democratische besluitvorming heeft toch geleid 

tot de opheffing ervan, vandaar dat zijn fractie niet tegen dit voorstel zal stemmen 

maar met de opheffing nog steeds niet gelukkig is.  

Mevrouw Challik (PvdA) sluit zich aan bij de woorden van de heer Kool. Ook 

haar fractie betreurt het verdwijnen van de Auditcommissie, maar zal desondanks 

voor dit voorstel stemmen. 

 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel, waarbij aangetekend dat de fracties van de 

SGP en de PvdA een stemverklaring hebben afgelegd. 

 

8.6 Voorstel tot instemming met het Omgevingsbeleidsplan gemeente Neerijnen met 

bijbehorend actieplan (2011-09-5465) 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel, waarbij aangetekend dat de fractie LB tegen 

het voorstel heeft gestemd. 
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8.7 Voorstel tot vaststelling van de Startnotitie “herziening bestemmingsplan 

Buitengebied Neerijnen, d.d. 4 november 2011” (2011-09-11971) 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel. 

 

8.8 Voorstel tot vaststelling van de Verordening verhoging drempelbedrag planschade 

2011 (2011-09-8434) 

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

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

PvdA, LB en onafhankelijk raadslid Van Tellingen tegen hebben gestemd. 

 

9. Rondvraag 

 De heer Veeken (GBN) ondersteunt het betoog van mevrouw Challik m.b.t. het 

verzoek om coulance te betrachten voor het jaarlijks opnieuw opvragen van 

gegevens ter toetsing van de Wmo bij mensen die ziek zijn.  

 

De heer Beukers (LB) verzoekt om nadere informatie m.b.t. het gebruik van 

gevaarlijk gif (kaptan). Mensen zijn er ziek van geworden, daarom heeft hij de 

GGD hierover benaderd. Die laat weten er niets aan te kunnen doen daar het 

wettelijke kader hiervoor ontbreekt. 

Toezegging burgemeester Van Hedel: hij zal een kort objectief ambtelijk 

antwoord over het gebruik van dit gif aan de raad- en commissieleden verstrekken. 

 

De heer Kool (SGP) spreekt zijn ongenoegen uit over de informatievoorziening 

door dit college. Op de website van Nieuwsblad Geldermalsen is te lezen dat de 

waarnemende burgemeester van Geldermalsen meldt dat het brandweercluster 

GNL één korps GNL gaat worden, voordat deze op gaat in de regionalisering van 

de brandweer. Deze informatie had hij als raadslid graag zelf van het college 

gehoord en niet uit de krant te hoeven halen.  

Ook over de (mogelijke) samenwerking met de gemeenten Zaltbommel en 

Maasdriel wenst hij graag in beslotenheid verder te praten. Vooral ook, omdat in 

het rapport van het bureau Lysias advies b.v. van 18 februari 2011over de 

samenwerking tussen Zaltbommel en Maasdriel (dus nog zonder Neerijnen) te 

lezen valt dat “het betrekken van de gemeente Neerijnen bij deze samenwerking 

lijkt ons op dit moment niet opportuun. Het voegt relatief weinig toe terwijl dit het 

proces van versterken van de bestaande samenwerking tussen de beide gemeenten 

nodeloos belast. Dit sluit overigens niet uit dat de combinatie Maasdriel-

Zaltbommel open kan staan voor inbesteding van taken van Neerijnen en dat in die 

zin ook kennis kan worden genomen van de behoeften van Neerijnen”. Daarom 

maakt hij zich steeds meer zorgen over dit ingeslagen traject om te komen tot één 

ambtelijke organisatie voor 3 gemeenten. 

Burgemeester Van Hedel zegt dat wat hem betreft informatie m.b.t. de 

samenwerking niet in beslotenheid gegeven hoeft te worden. 

De heer Kool (SGP) stelt dat hij de informatie wel graag in beslotenheid wenst te 

ontvangen, daar de mogelijk bestaat dat er ook over personen wordt gesproken. 

De heer Nijhoff (GBN) is voor openheid, mits het over personen gaat. 

De heer Van Lith (VVD) wenst dit te bespreken in het Presidium. 

Mevrouw Challik (PvdA) sluit zich aan bij de heer Van Lith en wenst dit ook in 

het Presidium te bespreken. 
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De heer Van Tellingen (VT) wenst ook een bijeenkomst voor de raadsleden te 

beleggen, waarin zij het plan van aanpak met het college kunnen doorspreken. Hij 

gaat er dan wel vanuit dat het plan van aanpak op dat moment gereed is en die ter 

lezing vooraf beschikbaar is gesteld. Dit mag dan in de openbaarheid geschieden. 

Burgemeester Van Hedel antwoordt dat het plan van aanpak dan wellicht al 

beschikbaar is, maar zal dit in het Presidium melden. Ook hij is voor een extra 

raadsbijeenkomst over dit onderwerp. 

 

De heer Mulder (SGP) komt nog even terug op de onlangs aangenomen 

Verordening actieve informatieplicht. Het college laat wat hem betreft hierin 

steken vallen. Om maar een voorbeeld te noemen, er zit iemand op de voorste rij 

van de tribune die niet aan ons is voorgesteld als zijnde dat de “nieuwe” 

gemeentesecretaris.  

Daarnaast maakt hij melding van het feit dat hij donderdag jl. getracht heeft de 

vergadering van de raadadviescommissie Ruimte via het Raads- Informatie 

Systeem te volgen. Dit is wel gelukt, maar tot 3x toe liep het systeem vast en ook 

werd niet getoond met welk agendapunt men aan het vergaderen was en wie er op 

dat moment aan het spreken was. 

Burgemeester Van Hedel zegt dat de opmerking over het RIS zal worden 

opgepakt door de raadsgriffier en dat hij de actieve informatieplicht nog eens 

bespreekbaar zal maken binnen het Presidium. Het introduceren van de 

gemeentesecretaris had hij willen doen bij de sluiting van de vergadering. 

Hij betreurt het dat de raad informatie over de brandweer in de krant heeft gelezen, 

terwijl het juist de bedoeling is om informatie over de regionalisering van de 

brandweer met elkaar te delen tijdens de te houden thema-avond Veiligheid op 8 

februari 2012. Hij kan nog melden dat er geen besluit is genomen over de 

regionalisering van de brandweer, maar dat wel wordt gestreefd om het cluster 

GNL bijeen te houden bij het opgaan in de regionalisering. Eind 1
e
 kwartaal of 

begin 2
e
 kwartaal 2012 verwacht hij besluitvorming aan de raad te kunnen 

voorleggen over de ontvlechting van de brandweer, waarop een toelichting zal 

worden gegeven op 8 februari. 

 

De heer Van Tellingen (VT) zegt een ingekomen e-mail te hebben gekregen van 

Greenpeace over de mogelijkheid van ondergrondse opslag van kernafval in 

Rivierenland. 

De raadsgriffier stelt voor om de wijze van behandeling door de raad van deze 

ingekomen e-mail van Greenpeace in het Presidium te bespreken. 

 

Wethouder Verwoert heeft nog een tweetal mededelingen: 

- m.b.t. de peuterspeelzaal kan worden gemeld, dat er een tweetal 

gesprekken staan gepland op 16 januari met specialisten en op 19 januari 

met betrokken ouders. Bij die laatste bijeenkomst is de raad natuurlijk ook 

van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en 

- de fluorescerende paaltjes in het buitengebied zijn gefinancierd met 

particulier geld uit de agrarische sector. 

 

10. Sluiting 

 De voorzitter introduceert de “nieuwe” gemeentesecretaris De Jong en nodigt alle 

aanwezigen uit om straks in het souterrain nader kennis met hem te maken onder 

het genot van een hapje en een drankje.  
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Rest nog om iedereen heel prettige kerstdagen toe te wensen en een gezellige 

jaarwisseling. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Neerijnen 

d.d. 9 februari 2012 

  

De raadsgriffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

K.G. Steenbergen   A.J. van Hedel 


