
Raadsvergadering
(17552\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 13 november 2014
Tijd : 19.30 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : mevrouw L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen (burgemeester/voorzitter), de heer J.G.
van Maanen (SGP), de heer H. Mulder (SGP), de heer G.J. van Weelden (SGP), de
heer drs. E.J. van Tellingen (VN), mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer C.
Nijhoff (GBN), de heer A.P.M. Veeken (GBN), de heer drs. S.L.T.A.J. Nouwens
(VVD), de heer A.H. van Wijk (VVD), de heer A.C. Hakkert (CDA), de heer ing. A.
van Gellicum (CDA), de heer R. van de Wardt (PvdA), de heer K.G. Steenbergen
(raadsgriffier), de heer T. Kool (wethouder), de heer ing. H.A. Verwoert (wethouder),
de heer drs. J. Krook (wethouder) en de heer J. Andriesse (wethouder).

Afwezig : de heer C.F. van Wendel de Joode (VN) en de heer W. Kurpershoek (VN).

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er 
is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Van Wendel de Joode (VN) 
en de heer Kurpershoek (VN).

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is gebruik gemaakt van het spreekrecht door:
• de heer F. Millenaar m.b.t. agendapunt 6.2.

3. Bepaling voorstemnummer

• Nummer 7, mevrouw Van Kuilenburg (GBN)

4. Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

5. Besluitenlijst van de vergadering van 15 oktober 2014 
(inclusief Lijst toezeggingen)

Toezegging

De heer Nijhoff vraagt naar aanleiding van de Lijst toezeggingen, wanneer zijn 
fractie een antwoord krijgt op gemaakte opmerkingen rondom de JOP-Ophemert.
Burgemeester Van Ruijven zegt toe dit maandagmorgen in het college 
bespreekbaar te maken en daarna hierover een bericht zal laten uitgaan.
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Raadsvergadering
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

6. Bespreekstukken

6.1 Voorstel tot toelating Raadslid voor de VVD (2014-08-17650)

Raadsbesluit:
a) toe te laten als lid van de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen voor de 

VVD, de heer A.H. (Aart) van Wijk, wonende te Waardenburg.

De voorzitter wijst een onderzoekscommissie geloofsbrieven aan bestaande uit 
mevrouw Van Kuilenburg (GBN), de heer Van de Wardt (PvdA) en de heer Van 
Weelden (SGP).

De voorzitter schorst de vergadering om 19.41 uur.
De voorzitter heropent de vergadering om 19.49 uur.

Mevrouw Van Kuilenburg rapporteert over de bevindingen van de commissie met 
betrekking tot de geloofsbrieven van het kandidaat-raadslid.

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

De voorzitter gaat hierna over tot beëdiging van het raadslid de heer A.H. van 
Wijk (VVD).

6.2 Voorstel Hoogwatergeul Varik-Heesselt (2014-08-17267)

Raadsbesluit:
b) kennisneming van de nadere onderbouwing en toelichting van de 

Waterveiligheidsopgave;
c) kennisneming van het MIRT-proces en daaraan gekoppelde planning;
d) kennisneming van de resultaten van de pré-verkenning Hoogwatergeul 

Varik – Heesselt;
e) instemmen met een actieve rol vanuit de gemeente in de door de Provincie 

te starten voorbereiding van de MIRT-verkenning en
f) het college opdracht geven, de resultaten van de pré-verkenning mee te 

nemen als uitgangspunt voor de MIRT-verkenning.

Toezegging

De heer Van Maanen verzoekt de wethouder om de klankbordgroep uit te breiden 
met een lid vanuit de vereniging Waalzinnig zoals door hen is gevraagd. Hij wordt 
in dit verzoek aan de wethouder bijgestaan door meerdere raadsleden.
Wethouder Kool geeft aan dat er volgens hem al 2 leden op persoonlijke titel in de 
klankbordgroep aanwezig zijn die ook in het bestuur van de vereniging Waalzinnig 
zitten. Hij is bereid om hen te vragen of ze genegen zijn om ook namens de 
vereniging Waalzinnig in de klankbordgroep te willen zitten. Zijn ze dat niet bereid, 
dan zegt hij toe om voor te stellen de klankbordgroep uit te breiden met een 
vertegenwoordiger vanuit de vereniging Waalzinnig.
De heer Hakkert vraagt een schorsing aan om een Amendement te kunnen maken.
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Raadsvergadering
De voorzitter schorst de vergadering om 20.38 uur.
De voorzitter heropent de vergadering om 20.55 uur.

De heer Hakkert leest de inhoud van het Amendement voor.
De heer Nijhoff vraagt een schorsing aan om het Amendement beter inhoudelijk te 
kunnen beoordelen.

De voorzitter schorst de vergadering om 20.53 uur.
De voorzitter heropent de vergadering om 21.07 uur.

De heer Nijhoff vraagt wat de wethouder vindt van de inhoud van het 
Amendement.
Wethouder Kool geeft aan zich inhoudelijk te kunnen vinden in het Amendement, 
dat is het uiteindelijke doel van de voorbereiding van de MIRT-verkenning. Wel 
verzoekt hij, bij het aannemen van het Amendement, de vrijheid om het reeds 
aangeleverde raadsvoorstel voor de raad van december over Waalweelde-West nog 
te mogen aanpassen en dit maandagmorgen in het college opnieuw ter bespreking 
voor te leggen.
De heer Van Tellingen zegt daar geen probleem mee te hebben, als dat ertoe leidt 
dat het te nemen besluit daardoor zal zijn om de Nevengeul niet op te nemen in de 
structuurvisie Waalweelde-West.
Wethouder Kool antwoordt dat hij dat niet bij voorbaat uitsluit.
De heer Van Tellingen vraagt een schorsing aan.

De voorzitter schorst de vergadering om 21.12 uur.
De voorzitter heropent de vergadering om 21.14 uur.

De heer Van Tellingen vraagt de heer Hakkert of met het Amendement wordt 
bedoeld om alle alternatieven te onderzoeken.
De heer Hakkert antwoordt hierop bevestigend.

Besluit Het Amendement is in stemming gebracht en door de gemeenteraad aangenomen 
met 10 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in  
overeenstemming met het voorstel, waarop het Amendement van toepassing is  
verklaard, waarbij opgemerkt dat de fractie van GBN tegen heeft gestemd.

6.3 Voorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2014 en de bijbehorende 
begrotingswijziging en het beschikbaar stellen van een krediet van € 128.600,00 
voor de sloop van de locaties dorpshuis, CBS Goudenstein en de gymzaal te 
Haaften en deze te dekken uit de nog te raliseren verkoopopbrengst van deze 
locaties (2014-08-18175)

Raadsbesluit:
a) vaststellen van de Najaarsnota 2014 gemeente Neerijnen en de bijbehorende 

begrotingswijziging en
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Raadsvergadering
b) een krediet beschikbaar stellen van € 128.600,00 voor de sloop van de 

locaties Dorpshuis, CBS Goudenstein en de Gymzaal in Haaften en dit te 
verrekenen met de nog te realiseren verkoopopbrengst van deze locaties.

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in  
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de fractie van GBN niet 
heeft ingestemd met de toekenning van een budget voor het geven van schooljudo 
in de najaarsnota en tegen het krediet voor de sloopkosten van de genoemde 
gebouwen onder b. in Haaften heeft gestemd.

6.4 Voorstel tot kennisneming van de verkenning van het college met betrekking tot 
Intergemeentelijke Samenwerking (2014-08-16641)

Raadsbesluit:
a) kennisneming van de verkenning van het college en
b) in gesprek gaan met de colleges van Geldermalsen en Lingewaal over 

Intergemeentelijke Samenwerking.

Mevrouw Van Kuilenburg zegt blij te zijn met de verkenning door het college, 
maar een stemverklaring te willen afgegeven op de bijlage: verslag van de 
bevindingen uit de gesprekken in Neerijnen t.b.v. "Sterk bestuur in Gelderland". 
Met bepaalde onderdelen uit de tekst kan zij zich niet verenigen, daar die zo niet 
zijn besproken en die heeft ze al schriftelijk ingediend.
De heer Van Tellingen vult aan dat ook zijn fractie zich niet in alle genoemde 
punten uit het verslag kan herkennen.

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in  
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de fracties van GBN en 
VN opmerkingen hebben gemaakt ten aanzien van het verslag “Sterk bestuur in  
Gelderland m.b.t. de bevindingen uit de gesprekken in Neerijnen”.

6.5 Voorstel tot vaststelling van de regionale Detailhandelsvisie Rivierenland "kiezen 
voor een toekomstbestendige winkelstructuur" (2014-08-18164)

Raadsbesluit:
a) vaststellen van de Regionale Detailhandelsvisie Rivierenland "Kiezen voor 

een toekomstbestendige winkelstructuur"

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

6.6 Voorstel tot aanwijzing Waarnemend voorzitter van de raad (2014-08-17650)

Raadsbesluit:
a) aan te wijzen tot waarnemend voorzitter van de gemeenteraad voor de 

periode  2014-2018: de heer/mevrouw ........, wonende te ........

De voorzitter wijst een stemcommissie aan bestaande uit mevrouw Challik (PvdA) 
en de heer Nouwens (VVD).
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De voorzitter gaat over tot schriftelijke stemming.
De stemcommissie opent de formulieren en leest de namen voor. 
Er zijn 8 stemmen uitgebracht op de heer Van Maanen (SGP), er zijn 4 stemmen 
uitgebracht op mevrouw Van Kuilenburg (GBN) en er is 1 blanco stem uitgebracht.

Zonder beraadslaging en na schriftelijke stemming besluit de gemeenteraad om de 
heer J.G. van Maanen (SGP) te benoemen tot waarnemend voorzitter van de raad 
voor het restant van de raadsperiode 2014-2018.

7. Hamerstukken

7.1 Lijst ingekomen stukken

Besluit De Lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

7.2 Voorstel tot vaststelling van de Verordening leerlingenvervoer Neerijnen 2015 en 
intrekking van de Verordening leerlingenvervoer Neerijnen 2008 (2014-08-08169)

Raadsbesluit:
a) vaststellen van de Verordening leerlingenvervoer Neerijnen 2015 onder 

gelijktijdige intrekking van de Verordening leerlingenvervoer Neerijnen 
2008

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

7.3 Voorstel tot uitbreiding van het Raad Informatie Systeem 2014 (2014-08-18216)

Raadsbesluit:
a) over gaan tot uitbreiding van het RIS met de module "Themadossiers";
b) over gaan tot uitbreiding van het RIS met de module "Speciale 

Documenten"
c) de hiervoor benodigde uitgaven financieel te verantwoorden bij de 

vaststelling van de jaarrekening 2014.

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

7.4 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan "De Kraan 1 te Est" 
en hiervoor geen exploitatieplan conform art. 6.12 lid 2 Wro vast te stellen
(2014-08-15505)

Raadsbesluit:
a) vaststellen van het gewijzigde bestemmingsplan "De Kraan 1 te Est" en 
b) geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.

De heer Nijhoff stelt voor om de besluitvorming over dit raadsvoorstel, naar 
aanleiding van vandaag nog aangeleverde informatie, door te schuiven naar een 
volgende raadcyclus.
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De voorzitter brengt het verzoek tot uitstel in stemming.
De fracties van SGP, VVD, CDA en PvdA stemmen tegen het verzoek tot uitstel en 
de fracties van GBN en VN stemmen voor het verzoek tot uitstel. Daarmee is het  
verzoek tot uitstel verworpen.

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

8. Mededelingen
• portefeuillehouders
• Regio Rivierenland (programmaraden/algemeen bestuur)
• commissieleden

In deze vergadering is geen mededeling gedaan.

9. Rondvraag

De heer Van Tellingen vraagt of er op dit moment initiatieven zijn voor een winkel 
in het dorp Varik en op welke termijn daar informatie over te verwachten is.
Wethouder Krook antwoordt dat er nog steeds discussies gaande zijn, maar dat er 
ook belemmeringen worden tegengekomen. Over het geheel genomen ziet het er 
positief uit, maar een termijn kan hij niet noemen. 

De heer Van Maanen verzoekt de wethouder eens te kijken naar de 
huisnummering in de Zandstraat te Opijnen. 

De heer Van Maanen wenst op te merken dat de Internetverbinding hier in het 
gemeentehuis (lees raadzaal) van een bedenkelijk niveau is.
De heer Nijhoff sluit hierop aan door te stellen dat de werking van de geleverde 
iPads ook te wensen over laat. Het geeft veel problemen in het gebruik.
De heer Mulder zegt niet te weten of het ligt aan de hardware of de software. Het 
geeft inderdaad problemen in het gebruik.

De heer Nijhoff verzoekt om aandacht te besteden aan de brandweer. Hij merkt op 
zich ernstig zorgen te maken, want er is nogal wat aan de hand. Geruchten gaan dat 
de kazerne Waardenburg over 3 jaar niet meer zal bestaan.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raad
van 18 december 2014

De raadsgriffier, De voorzitter,
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K.G. Steenbergen L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen
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