
Raadsvergadering
(16046\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 28 november 2013
Tijd : 19.30 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : de heer A.J. van Hedel (burgemeester/voorzitter), mevrouw P. van Kuilenburg (GBN),
de heer C. Nijhoff (GBN), de heer A.P.M. Veeken (GBN), de heer A.C. Hakkert
(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 P.J. Scheurwater (CDN), de heer
drs. E.J. Van Tellingen (onafhankelijk raadslid VT), 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 : -

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Zoals u al 
gemerkt heeft begint de vergadering net ietsje later dan half acht hetgeen een gevolg is 
van het zojuist gevoerde vooroverleg met de fractievoorzitters. Daarin heb ik de 
fractievoorzitters gevraagd om, in afwijking van de procudere conform het Reglement van 
Orde in het begin van deze vergadering een mededeling te mogen doen. Daarom draag ik 
tijdelijk de voorzittershamer (figuurlijk) over aan de plaatsvervangend voorzitter van de 
raad, de heer Van het Hoofd.
De heer Van het Hoofd geeft aan dat er in het vooroverleg inderdaad door de 
burgemeester is aangegeven, dat hij graag van de gelegenheid gebruik maakt in het begin 
van deze vergadering een mededeling te mogen doen. Hij geeft daarom het woord graag 
aan de heer Van Hedel.
Burgemeester Van Hedel doet een uitgebreide mededeling dat hij met een meerderheid 
van de fractievoorzitters tot overeenstemming is gekomen om op 1 januari 2014 zich uit 
het ambt van burgemeester van de gemeente Neerijnen terug te trekken en zijn ontslag te 
nemen.
Hierna geven de fractievoorzitters om beurten aan wat de beweegredenen zijn geweest 
voor zijn/haar partij om (niet) in te stemmen met de overeenkomst. Uiteindelijk stemmen 
de fracties van SGP, VVD, CDN, PvdA en LB in met de overeenkomst en stemmen de 
fracties van GBN, CDA en het onafhankelijk raadslid Van Tellingen ieder om haar eigen 
moverende redenen niet in met de overeenkomst. De gesloten overeenkomst tussen de 
burgemeester en de gemeenteraad wordt derhalve ondersteund door 10 raadsleden.
De heer Van het Hoofd draagt (figuurlijk) de voorzittershamer weer over aan 
burgemeester Van Hedel.
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2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3. Bepaling voorstemnummer

• Nummer 9, de heer Mulder (SGP)

4. Vaststelling agenda

Mevrouw Van Kuilenburg verzoekt om agendapunt 8.2 vanavond van de agenda af te 
halen en door te schuiven naar een volgende raadsvergadering. Zij verzoekt ook om alle 
documenten in de ordners die ten grondslag ligt aan dit onderzoek openbaar te verklaren. 
Het is daarom geen goede keuze om de onderzoeksresultaten vanavond te bespreken en de 
mogelijkheid te beutten om tot beter onderzoek te komen na openbaarmaking.
De heer Van Tellingen vult aan het verzoek van mevrouw Van Kuilenburg te 
ondersteunen. Ook deze week nog is de beantwoording van de aanvullende raadsvragen 
ondersteund met vele documenten, die ook hij nog niet eerder heeft gezien. Hij wenst met 
dit verzoek om uitstel geen tijd te winnen om schuldigen aan te kunnen wijzen, maar meer 
om van de aanpak van dit onderzoek met zijn allen te leren.
De heer Beukers zegt er ook in mee te gaan, totdat alle gegevens boven tafel zijn kan er 
geen gedegen onderzoek plaatsvinden. Dus heeft deze rapportage nu onvoldoende 
betekenis.
De heer Van Lith deelt de mening van de vorige sprekers niet en wenst het voorstel 
vanavond op de agenda te handhaven.
De heer Van Wendel de Joode zegt het voorstel van mevrouw Van Kuilenburg te 
ondersteunen en gaat er in mee.
De heer Van Maanen geeft aan dat het niet gelukt is om er in de adviserende commissie-
vergadering goed over te discussieren. Hij heeft echter wel vertrouwen in het uitgevoerde 
onderzoek, dus wat hem betreft kan het voorstel vanavond gewoon op de agenda blijven 
staan en is van uitstel geen sprake.
Mevrouw Challik is er ook voorstander van om dit onderzoek vanavond af te ronden.
De heer Van het Hoofd geeft ook aan het vanavond te willen afronden.
De heer Hakkert is ook die mening toegedaan, vanavond afronden.
De voorzitter concludeert dat de meerderheid van de raad het voorstel wenst te 
handhaven op de agenda.

Mevrouw Challik wenst graag een Motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen in 
deze vergadering namens de PvdA en de SGP.
De voorzitter zegt deze te zullen agenderen als agendapunt 8.5.

De agenda is gewijzigd vastgesteld.

5. Besluitenlijst van de vergadering van 31 oktober 2013 (inclusief Lijst toezeggingen)

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
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6. Mededelingen

• portefeuillehouders
• Regio Rivierenland (programmaraden/algemeen bestuur)
• commissieleden

De heer Van Maanen meldt dat hij niet aan de beraadslagingen over het agendapunt 
vaststelling bestemmingsplan Heesseltsche Uiterwaarden zal deelnemen en de 
vergadertafel zal verlaten.

7. Hamerstukken

7.1 Lijst ingekomen stukken

Besluit De Lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

7.2 Voorstel tot instemming met de instandhouding van het Peuterspeelzaalwerk na 1 januari 
2014 (2013-08-17074)

Raadsbesluit:
a) instemmen met het instandhouden van het peuterspeelzaalwerk na 1 januari 2014;
b) instemmen om de resterende middelen van het reddingsplan peuterspeelzalen 2012 

te gebruiken voor een eenmalige bijdrage in de exploitatiekosten van de 
peuterspeelzalen in 2014 en 2015;

c) instemmen met het heralloceren van bestaande financiële middelen en
d) het college van B&W opdragen om jaarlijks over de ontwikkelingen van het 

peuterspeelzaalwerk te rapporteren..

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

7.3 Voorstel tot het in essentie instemmen met de Rgionale Agenda en Regiovisie OGGz 
2013-2017 en hierop een zienswijze in te dienen waarbij ook aandacht wordt gevraagd 
voor het advies vanuit de WMO-raad (2013-08-13876)

Raadsbesluit:
a) conform advies van de Wmo-raad expliciet in de Regionale Agenda en Regiovisie 

OGGz 2013-2017 aandacht besteden aan de doelgroep "zorgmijders";
b) in essentie instemmen met de Regionale Agenda en Regiovisie OGGz 2013-2017 

en
c) aan de vakportfeuillehouder verzoeken om de zienswijze van de gemeenteraad ten 

aanzien van de Regionale Agenda en Regiovisie OGGz 2013-2017 en het onder 
punt a. Genoemde advies van de Wmo-raad in te brengen tijdens de behandeling 
van het document in de programmaraad Zelfredzaam.

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het voorstel,  
waarbij opgemerkt dat de vermelde zienswijze in het raadsbesluit onder c., uitsluitend zal  
bestaan uit de inbreng vanuit de Wmo-raad (gemeld onder a.).

7.4 Voorstel tot instemming met de toetreding van de gemeenten IJsselstein en Montfoort tot 
de BSR (2013-08-15737)
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Raadsbesluit:

a) conform het verzoek van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling BSR toestemming te verlenen voor de toetreding van de gemeenten 
IJsselstein en Montfoort tot de Gemeenschappelijke regeling BSR en

b) conform het verzoek van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling BSR instemmen met de wijziging van artikel 4 van de 
Gemeenschappelijke regeling BSR.

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

7.5 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Katlijfweg 2-4 te Tuil en hiervoor geen 
exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro (2013-08-14289)

Raadsbesluit:
a) het bestemmingsplan Katlijfweg 2-4 Tuil ongewijzigd vast te stellen en
b) geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.

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

8. Bespreekstukken

8.1 Voorstel tot instemming met de Nota "contouren voor een sociaal Rivierenland, de 
samenredzame samenleving" (2013-08-16858)

Raadsbesluit:
a) instemmen met de bijgevoegde nota "contouren voor een sociaal Rivierenland, de 

samenredzame samenleving" en
b) het college van B&W opdracht geven om uitvoering te geven aan onderstaande 

ontwikkelingen:
1. doorontwikkelen van de communicatiestrategie "begrijpen, verbinden en 

meedoen" met lokale en bovenlokale uitingen;
2. iedere gemeente organiseert eenduidige toegang, het Portaal, waar de burger 

terecht kan voor vragen en problemen op alle negen levensgebieden;
3. binnen Regio Rivierenland wordt één eenduidige methodiek voor 

vraagverheldering ontwikkeld;
4. organiseren van regionale specialistische expertise die lokaal beschikbaar en 

oproepbaar is;
5. de regie en keuzevrijheid bij de burger te houden door een vorm van 

vraaggestuurde financiering maar wel in een vorm die fraude, misbruik en 
oneigenlijk gebruik tegen gaat;

6. onderzoeken naar mogelijkheden om in het kader van mantelzorgbeleid 
mantelzorgers te ondersteunen en maatwerk toe te passen;

7. het ontwikkelen van reslutaatindicatoren om de kwaliteit in het Sociaal domein 
te borgen;

8. er komt één lokaal budget voor het Sociaal domein en
9. de juiste sturingsinstrumenten worden ingezet in het Sociaal domein.

c) Het college van B&W op te dragen in de aanpak van de decentralisaties in het 
Sociaal domein als uitgangspunt te hanteren:
1. bij het beoordelen van een beroep op ondersteuning door de gemeente wordt 
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het recht op privacy van de burger gerespecteerd, waar het betreft het 
verzamelen c.q. gebruiken van informatie over iemands sociale omgeving en

2. gezocht wordt naar slimme manieren van (samen-)werken en het concentreren 
van uitvoeringstaken bij de drie decentralisaties in het Sociaal domein, om 
daarmee synergievoordeel te behalen, overlap van regelingen terug te dringen 
en daarmee te bewerkstelligen dat het aantal instellingen in het sociaal domein 
wordt verminderd.

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in  
overeenstemming met het voorstel. De aanvulling c. is in het gewijzigde raadsbesluit  
opgenomen.

8.2 Voorstel tot bespreking van de uitkomsten van het externe dossieronderzoek Haaften-
Noord (2013-08-17177)

Raadsbesluit:
a) kennisnemen van de rapportage Haaften-Noord.

Besluit Na beraadslaging en zonder stemming neemt de gemeenteraad kennis van de 
onderzoeksresultaten in de rapportage Haaften-Noord, waarbij opgemerkt dat de fractie  
van LB, het onafhankelijk raadslid Van Tellingen en de fractie van GBN zich op deze 
wijze niet kunnen vinden in de uitkomsten zoals ze nu verwerkt staan in deze rapportage.  
De laatste fractie behoudt zich het recht voor tot verdergaand onderzoek en verzoekt het  
college derhalve de ordners hiervoor bij de raadsgriffier te laten staan.

8.3 Voorstel tot vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan Heesseltsche Uiterwaarden 
en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro
(2013-08-10354)

Raadsbesluit:
a) de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden mogelijk te willen maken;
b) de ingekomen zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;
c) het bestemmingsplan op de in de bijlage aangegeven onderdelen gewijzigd vast te 

stellen en
d) geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.

De heer Van Maanen (SGP) verlaat voor dit onderwerp de vergadertafel en neemt plaats  
op de publieke tribune.

Wethouder Kool meldt dat de raad- en commissieleden al een Memo hebben ontvangen 
waarin een ambtshalve wijziging is aangekondigd, met het verzoek om die gewijzigd op 
te nemen in het bestemmingsplan Heesseltsche Uiterwaarden. Het betreft de situatie op 
het adres Steenfabriek 1 te Heesselt, waar een Wbr-vergunning op is afgegeven voor de 
realisatie van 257 m2 aan bijgebouwen. In tegenstelling tot het voorontwerp-
bestemmingsplan Buitengebied is in het ontwerp-bestemmingsplan Heesseltsche 
Uiterwaarden een maximale omvang van 218 m2 aan bijgebouwen opgenomen. Het is 
wenselijk om het aantal m2 aan toelaatbare bijgebouwen in het ontwerp-bestemmingsplan 
Heesseltsche Uiterwaarden derhalve te corrigeren naar 257 m2.
De raadsleden gaan akkoord met het voorstel van de wethouder.
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Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in  

overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de fractie LB tegen heeft  
gestemd. Het voorstel is derhalve aangenomen met 13 stemmen voor en 1 stem tegen. De 
doorgevoerde wijziging zal als zodanig worden verwoord in het genomen raadsbesluit.

8.4 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Kern Haaften, herziening Dutry van 
Haeftenstraat en Schoolstraat en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen conform 
artikel 6.12 lid 2 Wro (2013-08-15222)

Raadsbesluit:
a) het bestemmingsplan Kern-Haaften, herziening Dutry van Haeftenstraat en 

Schoolstraat ongewijzigd vast te stellen en
b) geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.

De heer Van Maanen (SGP) neemt weer plaats aan de vergadertafel.

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

8.5 Motie PvdA-SGP: vangnet bypass gedupeerden!

Na discussie over de Motie in de gemeenteraad, wordt deze uiteindelijk gewijzigd bij het 
3e gedachtenstreepje onder het kopje "Spreekt uit dat:". Deze zin gaat luiden: "Bewoners, 
bedrijven, pachters, en dergelijke die in een onmogelijke positie dreigen te geraken".

De heer Hakkert vraagt de wethouder of hij een tijdpad kan aangeven voor dit traject van 
Waalweelde-West.
Toezegging wethouder Kool: hij zal dit tijdpad schriftelijk aan de raadsleden 
verstrekken, waarbij hij alvast opmerkt dat in de raadcyclus van januari 2014 aan uw raad 
al de eerste besluitvorming over Waalweelde-West voorgelegd zal worden. Ook ligt het 
plan vanaf januari voor de burgers ter inzage die daar dan ook kennis van kunnen nemen.

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in  
overeenstemming met de aangepaste Motie.

9. Rondvraag

De heer Beukers vraagt of de (doodlopende) Bommelsestraat in Heesselt niet belangrijker 
gemaakt kan worden als verkeersader voor de dorpelingen uit Varik en Heesselt. Dan 
hoeft al dat verkeer niet langer door die dorpen heen. 
Wethouder Kool antwoordt dat hij blij is met deze vraag en zal er zeker naar gaan kijken.

De heer Beukers wenst dat de raad zo spoedig mogelijk door het college wordt 
geinformeerd over de ontwikkelingen m.b.t. de Zuid-West-boog van de spoorwegen nabij 
Waardenburg. Den Bosch en Vught zijn al bij de planvorming betrokken en hij heeft 
gehoord dat dit wel eens tot 68 treinbewegingen per uur kan gaan leiden.
Toezegging wethouder Kool: hij zal spoedig alle relevante informatie verzamelen en die 
aan de raad verstrekken. Neemt niet weg dat er al veel informatieavonden over zijn belegd 
door de NS, waarvoor er telkens geen uitnodiging in Neerijnen terecht is gekomen. Maar 
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de regio wordt wel bij de plannen betrokken via de Veiligheidsregio. 

De heer Beukers vraagt de wethouder of het wettelijk mag dat een begraafplaats binnen 
de contouren van kern Haaften valt, zoals dat nu dreigt te gebeuren na het verleggen van 
de dorpsgrens.
Toezegging wethouder Kool: hij laat dit even uitzoeken en zal dit schriftelijk kenbaar 
maken aan de raadsleden.

De heer Beukers vraagt of de beantwoording van zijn vraag over het intrekken van de 
bouwvergunning Weiweg 2a te Varik niet is vergeten.
Wethouder Kool geeft aan dat deze vraag niet is vergeten en spoedig zal worden 
beantwoord.

De voorzitter zegt dat we vanavond afscheid nemen van de heer Van Wendel de Joode als 
raadslid. Hij spreekt hem even kort toe en overhandigd hem een mand met 
streekprodukten en een bos bloemen namens het gemeentebestuur.
De heer Van Lith spreekt ook zijn dank en waardering uit voor de inzet van de heer Van 
Wendel de Joode namens het bestuur en de fractie van de VVD. Hij overhandigd de heer 
Van Wendel de Joode eveneens twee boeketten bloemen namens hen.
Mevrouw Van Kuilenburg dankt de heer Van Wendel de Joode ook voor de prettige en 
collegiale samenwerking en zij wenst hem, namens haar fractie, veel succes toe met zijn 
nieuwe partij bij de komende raadsverkiezingen.
De heer Van Wendel de Joode dankt de aanwezigen voor de mooie woorden en wenst de 
raad nog alle wijsheid toe bij het nemen van de besluiten in de toekomst.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raad
van 19 december 2013

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen A.J. Van Hedel
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