
Gemeenteraadsvergadering Neerijnen

(14592\.....)

BESLUITENLIJST

Datum : donderdag 6 december 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 P.J. Scheurwater 
  (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 : -

Nr. Omschrijving agendapunt
1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

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

3. Bepaling voorstemnummer
Nummer 2; de heer Nijhoff (GBN).

4. Vaststelling agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

5. Besluitenlijst van de vergaderingen van 8 november 2012, 
inclusief de Lijst toezeggingen
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

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

De heer Verseijl (CDA) meldt dat de bezetting vanuit zijn partij in de 
raadadviescommissie Ruimte zal worden gewijzigd. Met ingang van de komende 
raadcyclus zal de heer Miltenburg als burgercommissielid de plaats innemen van 
de heer Van Haaften, die daardoor plaatsvervangend burgercommissielid zal zijn.
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7. Hamerstukken
7.1 Lijst ingekomen stukken
Beslui
t

De Lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

7.2 Voorstel tot instemming met de veiligheidsstrategie meerjarenbeleidplan 
2013-2014 Politie Oost-Nederland (2012-09-15381)
Besluit;
in te stemmen met de twee reacties op de veiligheidsstrategie-meerjarenbeleidplan 
2013-2014 Politie eenheid Oost-Nederland:

1. de gezamenlijke reactie vanuit District de Waarden en
2. de aanvullende reactie van Neerijnen.

Beslui
t

Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het  
voorstel.

8. Bespreekstukken
8.1 Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2013 (2012-09-15691)

Besluit tot vaststelling van:
1. de verordening op de heffing en invordering van Onroerende Zaak 

Belasting 2013;
2. de verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2013;
3. de verordening op de heffing en invordering van de Lijkbezorgingrechten 

2013;
4. de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en invordering 

van de Lijkbezorgingrechten 2013;
5. de verordening op de heffing en invordering van Leges 2013 en
6. de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en invordering 

van Leges 2013.
Beslui
t

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de fractie van GBN 
wordt geacht tegen besluitpunt 2 te hebben gestemd.

8.2 Voorstel tot vaststelling van de 1e wijziging op de Begroting 2013 gemeente 
Neerijnen (2012-09-14996)
Besluit:

1. de 1e wijziging van de Programmabegroting 2013 vast te stellen en
2. de 1e wijziging van de Programmabegroting 2013 te verwerken in de 

programmabegroting 2013 en de meerjarenbegroting 2013-2017.
Beslui
t

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de fracties van CDA, 
VVD, SGP, PvdA, CDN en onafhankelijk raadslid Van Tellingen voor hebben 
gestemd en de fracties van GBN en LB tegen hebben gestemd. Het voorstel is  
daarmee aangenomen met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

8.3 Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de begroting 2013 en de 
meerjarenraming 2014-2016 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
(2012-09-15629)
Besluit in te stemmen met:

a. de programmabegroting 2013 en kennis te nemen van de meerjarenraming 
2014-2016 van de VRGZ;

b. het beschouwen van de BTW-constructies geregionlaiseerde brandweer 
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voor 2013 als budgettair neutraal, in die zin dat door gemeenten niet meer 
bijgedragen wordt aan extra BTW-lasten dan via het BCF door gemeenten 
gecompenseerd kan worden;

c. het in te laten vullen van de bezuinigingsstelpost, welke oploopt naar 
€ 1.479.000,= in 2015 door concrete maatregelen en

d. bijgevoegde conceptbrief zienswijze aan de VRGZ.
De heer Van Tellingen (VT) dankt voor de beantwoording van de toezeggingen 
uit de commissievergadering. Hij heeft daarin de beantwoording gemist op de 
vraag: waarom wij als gemeente Neerijnen meer betalen dan een grotere gemeente. 
Zou die overheveling van de financiële middelen voor de brandweer niet voor alle 
gemeenten gelijkmatig moeten zijn.
De heer Van Lith (VVD) vult aan dat we nu inderdaad verhoudingsgewijs als 
kleinere gemeente per inwoner een hogere bijdrage betalen aan de VRGZ dan een 
grotere gemeente. Dit komt voort uit het feit dat wij in het cluster GNL al meer 
betaalden voor het goed op orde hebben van de brandweerzorg dan andere 
gemeenten binnen de VRGZ.
De heer Veeken (GBN) is blij met de bijval, zijn partij dringt erop aan dat wij juist 
minder zouden moeten betalen dan andere gemeenten. Juist vanwege het feit dat 
wij de brandweerzorg al jaren goed op orde hebben.
Toezegging burgemeester Van Hedel: hij zal deze opmerkingen meenemen in de 
zienswijze van onze gemeente aan de VRGZ m.b.t. de begroting voor 2013.

Beslui
t

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de zienswijze van de 
gemeente nog zal worden aangevuld.

9. Rondvraag
De heer Nijhoff (GBN) vraagt waarom de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 
7 januari 2013 weer in het gemeentehuis van Neerijnen wordt gehouden. Hij kan 
zich herinneren dat we destijds de afspraak hebben gemaakt dat we beurtelings bij 
de dorpshuizen in de diverse kernen de nieuwjaarsreceptie van de gemeente zullen 
houden. Vorig jaar was Neerijnen eigenlijk ook al niet aan de beurt en is de 
nieuwjaarsreceptie hier gehouden en nu weer? Hij verzoekt toch om het schema op 
te pakken en de nieuwjaarsreceptie in één van de nog niet bezochte kernen te 
organiseren.
Toezegging burgemeester Van Hedel: hij zegt toe, dat als de raad hierom 
verzoekt, hij dit na zal kijken en bezien of we alsnog kunnen uitwijken naar een 
dorpshuis in één van de kernen die nog niet is bezocht.

Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) zegt dat er extra geld beschikbaar is gesteld 
voor communicatie, voornamelijk voor het uitbrengen van een magazine. Wanneer 
kunnen we het 1e magazine verwachten en kan er een schema worden verstrijkt van 
de verschijningsdata.
Burgemeester Van Hedel antwoordt dat het eerste exemplaar eraan zit te komen.
Toezegging burgemeester Van Hedel: hij zal een schema met verschijningsdata 
in 2013 aan de raad- en commissieleden doen toekomen.

Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) merkt op dat ze in de krant al de opzet en 
invulling van de burgeravonden en de planning van de data heeft gelezen. Ze dacht 
dat we daar als raad gezamenlijk een opzet voor zouden maken.
Burgemeester Van Hedel antwoordt dat hij ook verbaasd is dat de inhoud van 
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deze burgeravonden al in de krant is te lezen. Hij heeft alleen de data van de te 
houden burgeravonden in 2013 in het persgesprek gecommuniceerd.

De heer Beukers (LB) vraagt nog eens of aan zijn verzoek tegemoet wordt 
gekomen, om de gemelde bedragen uit tabel e. van agendapunt 8.2 opgenomen kan 
worden in de publicatie van de gemeente in Nieuwsblad Geldermalsen. De burgers 
mogen immers weten wat de politiek hen extra kost na bestuurswisselingen.
Wethouder Krook meldt dat de begroting openbaar is en te raadplegen via de 
website van de gemeente. Een publicatie moet nut en noodzaak hebben en dit 
onderwerp leent zich hier minder voor.

De heer Verseijl (CDA) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het reilen en zeilen 
bij het dorpshuis Opijnen.
Wethouder Krook antwoordt dat juist komende week er een advies voorligt in de 
collegevergadering van B&W.

De heer Van Maanen (SGP) refereert aan de ingekomen brief van de 
Ombudsman over een klacht van een burger uit de gemeente. Heeft de gemeente 
een eigen klachtenregeling en is het mogelijk dat hij die informatie ontvangt.
Toezegging burgemeester Van Hedel: er is een klachtenregeling en uiteraard kan 
die aan de raadsleden worden toegezonden.

De heer Scheurwater (CDN) zegt dat het waarheidsgehalte van wat er in de pers 
wordt geschreven niet altijd even hoog is. Zo ook de opmerking van mevrouw 
Challik over de huisvesting van de gemeente in dit gemeentehuis, waarin is te 
lezen dat we dit niet in eigendom zouden hebben en er veel geld aan kwijt zijn. Dit 
gemeentehuis is destijds aangekocht door de gemeente voor 1 miljoen gulden, dus 
het is ons eigendom en daar zijn we trots op. En dat mag wat ons betreft ook zo 
blijven als gemeentehuis, zolang er nog een houdbaarheidsdatum is voor onze 
gemeente.
Mevrouw Challik (PvdA) antwoordt dat ze dat zo niet heeft gezegd. Ze heeft 
bedoeld te zeggen dat het een oud pand is en dat ze uit eigen ervaring weet, dat een 
oud pand veel geld aan onderhoud vergt en dat de functionaliteit ervan ook niet 
altijd even gunstig is. Toch kun je liefde ontwikkelen voor een oud huis, waarbij de 
vraag reëel is te stellen of de kosten daartegen opwegen. Het was haar bedoeld om 
een visie weer te geven en een discussie uit te lokken.
De heer Van Maanen (SGP) is wel optimistisch over de houdbaarheiddatum van 
onze gemeente. Hij geeft mee in overweging als optie om het gemeentehuis te 
verkopen en die dan vervolgens terug te huren.
De heer Scheurwater (CDN) zegt dat het een logische ontwikkeling is dat 
gemeenten worden samengevoegd, kijk maar naar het rijksbeleid in deze. Dus is 
dit gemeentehuis zeker nog toereikend voor de toekomst van deze gemeente.
Mevrouw Challik (PvdA) is blij met deze kleine discussie die er nu eens over is 
gevoerd, wat ook eigenlijk haar inzet was van de destijds gemaakte opmerkingen.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.10 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Neerijnen
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d.d. 7 februari 2013

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen A.J. van Hedel
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