
Raadsvergadering
(17552\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 5 februari 2015
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 G.J. van Weelden (SGP), de heer C.F. van Wendel de
Joode (VN), de heer W. Kurpershoek (VN), 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), mevrouw H.B.
Challik (PvdA), 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 H. Mulder (SGP).

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er 
is een bericht van verhindering binnengekomen van de heer Mulder (SGP).

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3. Bepaling voorstemnummer

• Nummer 6, de heer Van Tellingen (VN)

4. Vaststelling agenda

Mevrouw Challik verzoekt een agendapunt te mogen toevoegen om een 
burgercommissielid van de PvdA te kunnen vervangen. 
De voorzitter vraagt of de raadsleden hiermee kunnen instemmen en wenst dit 
verzoek te agenderen als agendapunt 6.4.
De overige raadsleden kunnen zich vinden in het verzoek en aldus is besloten.

De agenda is gewijzigd vastgesteld.

5. Besluitenlijst van de vergadering van 18 december 2014 
(inclusief Lijst toezeggingen)
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De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

6. Bespreekstukken

6.1 Voorstel tot vaststelling van de Nota Burgerparticipatie Neerijnen 2015 (2015-01-
18152)

Raadsbesluit:
a) akkoord te gaan met de Nota Burgerparticipatie in Neerijnen met ingang 

van heden

Toezegging

Mevrouw Van Kuilenburg roept op om de inhoud en strekking van de Nota niet 
alleen via de website te communiceren, maar ook actief te verstrekken aan de 
burgers, ondernemers, verenigingen en dergelijke.
De heer Van Tellingen vult de oproep aan door te verzoeken om "iedereen" te 
vragen wat ze er van vinden!
Burgemeester Van Ruijven zegt toe de vaststelling en inhoud van de Nota niet 
alleen te communiceren via de website, maar er ook in de media en via het 
schriftelijke kanaal voldoende aandacht aan te besteden.

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat mevrouw Van 
Kuilenburg (VN) een opmerking maakt over de storende fout in het raadsvoorstel 
over “aangenomen” motie terwijl die niet in stemming is gebracht.

6.2 Voorstel tot vaststelling van de geactualiseerde Beleidsvisie Externe Veiligheid 
gemeente Neerijnen 2014-2018 (2015-01-00390)

Raadsbesluit:
a) vaststelling van de geactualiseerde Beleidsvisie Externe Veiligheid 

gemeente Neerijnen 2014-2018

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

6.3 Voorstel tot het houden van een pilot (geheel of gedeeltelijk) Welstandsvrij bouwen 
in het nieuwe uitbreidingsplan Haaften-Noord (2015-01-17347)

Raadsbesluit:
a) bij het nieuwe uitbreidingsplan Haaften-Noord de mogelijkheid om dit 

uitbreidingsgebied, als een pilot, geheel of gedeeltelijk “welstandsvrij” te 
maken als optie meenemen en bij de uiteindelijke keuze de eigenaren van 
de bouwgrond betrekken

b) vooralsnog in één uitbreidingsplan de proef met welstandsvrij uitvoeren en 
nadat de gevolgen duidelijk zijn bezien of dit ook bij andere gebieden 
toegepast kan worden

Mevrouw Challik dient een Amendement in en leest de inhoud voor.

De voorzitter schorst de vergadering om 20.22 uur.
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De voorzitter heropent de vergadering om 20.30 uur.

De voorzitter brengt het  Amendement van de PvdA in stemming.
Het Amendement is in stemming gebracht, waarbij opgemerkt dat de fracties van 
SGP-VN-GBN-VVD-CDA tegen hebben gestemd en de fractie van PvdA voor heeft 
gestemd. De gemeenteraad heeft het Amendement verworpen met 12 stemmen 
tegen en 2 stemmen voor.

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de fractie van de PvdA 
tegen heeft gestemd.

6.4 Voorstel tot benoeming lid raadadviescommissie Welzijn (2015-01-17650)

Raadsbesluit:
a) te ontslaan als burgercommissielid Welzijn voor de raadsfractie van de 

PvdA: mevrouw I.H.C. (Irma) Winsser, wonende te Waardenburg en
b) te benoemen tot burgercommissielid Welzijn voor de raadsfractie van de 

PvdA: mevrouw K. (Kirsten) Olofsen, wonende te Ophemert

De voorzitter stelt de raad voor om de onderzoekscommissie te laten bestaan uit de 
heer Kurpershoek, de heer Van Gellicum en de heer Van Wijk. Zij zullen samen met 
de raadsgriffier de geloofsbrieven onderzoeken.
De raadsleden kunnen zich hierin unaniem vinden en daarmee is de 
onderzoekscommissie aangewezen.

De voorzitter schorst de vergadering om 20.54 uur.
De voorzitter heropent de vergadering om 20.59 uur.

De heer Van Gellicum meldt dat de onderzoekscommissie de geloofsbrieven van 
het kandidaat-burgercommissielid heeft onderzocht en in orde bevonden. De 
commissie adviseert de gemeenteraad om tot benoeming van de kandidaat-
burgercommissielid over te gaan voor het restant van de periode 2014-2018.

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

De voorzitter gaat over tot beëdiging van mevrouw K. (Kirsten) Olofsen.

7. Hamerstukken

7.1 Lijst ingekomen stukken

Besluit De Lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

7.2 Voorstel tot positieve advisering aan het Commissariaat van de Media dat Stichting 
Regio Omroep Betuwe (RTV-Betuwe) kan worden aangewezen als lokale publieke 
media-instelling voor de gemeente Neerijnen in de periode 13 juni 2015 – 12 juni 
2020 (2015-01-18283)
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Raadsbesluit:

a) het Commissariaat van de Media te adviseren dat Stichting Regio Omroep 
Betuwe (RTV Betuwe) aangewezen kan worden als lokale publieke media-
instelling voor de gemeente Neerijnen in de periode 13 juni 2015 – 12 juni 
2020

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

7.3 Voorstel tot verdeling extra éénmalige bijdrage uit de baten van Stichting Varik's 
Belang ten behoeve van de Corsoclub Neerijnen (2015-01-17408)

Raadsbesluit:
a) akkoord gaan met de volgende toekenning uit de baten Stichting Varik's 

Belang: aan de Stichting Corsowagen gemeente Neerijnen € 10.000,00 en 
presentiegelden commissieleden € 312,80; totaal € 10.312,80

b) als voorwaarden voor de bijdrage van € 10.000,00 te stellen:
(1) dat de Stichting Corsowagen gemeente Neerijnen gevestigd blijft in 

Varik/Heesselt
(2) dat de financiering van het gebouw rond moet zijn en
(3) dat er pas een betaling plaatsvindt, zodra gestart is met de bouw

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

7.4 Voorstel tot vaststelling van de Nota Cultuurhistorisch Beleid gemeente Neerijnen 
2014 (2015-01-16150)

Raadsbesluit:
a) vaststelling van de Nota Cultuurhistorisch Beleid Neerijnen 2014
b) op basis van de onder a. genoemde nota invulling geven aan het gestelde in 

het Bro met betrekking tot cultuurhistorie
c) in 2017 het cultuurhistorisch beleid te actualiseren en samenvoegen tot een 

integraal beleid voor boven- en ondergrondse cultuurhistorie

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

7.5 Voorstel tot vaststelling van de Wegsleepverordening gemeente Neerijnen 2015 en 
intrekking van de Wegsleepverordening gemeente Neerijnen 2003 (2015-01-18031)

Raadsbesluit:
a) intrekking van de Wegsleepverordening gemeente Neerijnen (2003)
b) vaststelling van de Wegsleepverordening gemeente Neerijnen 2015

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

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

Afspraak

De heer Van Maanen meldt dat hij de 1e bijeenkomst van de Regionale 
Agendacommissie Regio Rivierenland heeft bezocht en verzoekt de raad om aan te 
geven op welke wijze hij geinformeerd wenst te worden en mogelijk in welke 
vorm. Ook zegt hij het spijtig te vinden dat hij die avond de enige 
vertegenwoordiger was vanuit Neerijnen. Graag gaat hij een volgende keer samen.
De voorzitter stelt voor om dit in het eerstvolgende Presidium te bespreken.
De raadsfracties kunnen zich in het voorstel van de voorzitter vinden en aldus is 
afgesproken.

9. Rondvraag

De heer Van de Wardt geeft aan dat er een brief vanuit de AVRI is rond gegaan 
over de verlichting in het buitengebied. Die verwijst naar de website, maar daarop 
is helaas niets te zien.
De heer Van Maanen vraagt in het verlengde van de ingekomen brieven over de 
openbare verlichting in het buitengebied, of het mogelijk is, bij zeer ernstige 
duisternis in het kader van de veiligheid er nog iets aan te doen.  
Mevrouw Van Kuilenburg vraagt of dit onderwerp niet geagendeerd kan worden 
in de eerstvolgende raadadviescommissie Ruimte. Dan kan de wethouder misschien 
ook een inzicht geven in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering.
Wethouder Kool antwoordt dat de raad het beleidsplan openbare verlichting heeft 
vastgesteld, waarin opgenomen enerzijds de verlichting binnen de bebouwde kom 
en anderzijds de verlichting buiten de bebouwde kom. Aanpassing van het 
beleidsplan heeft financiele consequenties. De aanbesteding voor de uitvoering 
heeft inmiddels plaatsgevonden en zal starten in maart 2015. Uitzonderlijke 
situaties worden nader bekeken en daarvoor komt hij terug naar de raad.
De heer Veeken merkt nog op dat het handhaven van lantaarnpalen in het 
buitengebied op 1,5 meter hoogte hem vanadalisme gevoelig lijkt.
De voorzitter stelt voor om er eventueel in de raadadviescommissie Ruimte van 
maart 2015 nog maar verder over door te praten en sluit de discussie.
De heer Van Tellingen merkt nog op dat de wethouder gelijk heeft in zijn 
beantwoording, maar is benieuwd welke communicatie met de betrokken bewoners 
nog plaats heeft gevonden vanaf het raadsbesluit tot aan de nu startende uitvoering? 
Wethouder Kool geeft aan dat het raadsbesluit destijds is gepubliceerd en zal dat 
nog even nagaan.

De heer Veeken neemt aan dat, nu de geactualiseerde beleidsvisie Externe 
Veiligheid is vastgesteld, we ook Precariobelasting gaan heffen op alle in onze 
grond voorkomende kabels en leidingen? Ook wenst hij nog even een compliment 
te maken aan het cluster ICT voor de stabiele draadloze internetverbinding van 
vanavond.
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Toezegging

Toezegging

Mevrouw Van Kuilenburg vraagt waarom het college op 12 januari 2015 in "de 
Tol" heeft vergaderd.
Burgemeester Van Ruijven geeft aan dat er voor die keer is uitgeweken naar 
Meteren, omdat de collegevergadering daar is gevolgd door een heisessie met 
B&W/MT.

Mevrouw Van Kuilenburg vraagt naar de kosten van het gehouden lijsttrekkers-
debat bij de Regio Rivierenland voor de Provinciale Verkiezingen en of dit wel een 
taak is voor Regio Rivierenland om zoiets te organiseren.
Wethouder Verwoert geeft aan dat de Regio de beantwoording verzorgt op 
soortgelijke vragen vanuit de gemeente Tiel en zegt toe deze beantwoording vanuit 
de Regio ook aan de raad te zullen verstrekken.

Mevrouw Van Kuilenburg heeft vernomen dat de communicatie met de 
Oranjevereniging Haaften moeizaam verloopt over de uitwijklocatie voor het 
jaarlijkse dorpsfeest.
Wethouder Krook geeft aan juist vanavond hierover een gesprek te hebben gevoerd 
met de Oranjevereniging uit Haaften.

Mevrouw Van Kuilenburg vraagt wat nog de status is van Waalweelde-West nu de 
gemeente Maasdriel heeft aangegeven niet meer mee te doen.
Wethouder Kool geeft aan dat Waalweelde-West vanaf 6 februari 2015 6 weken ter 
inzage is gelegd en dat Maasdriel dat niet heeft gedaan. Zienswijzen hierop komen 
binnen bij uw raad. Maasdriel heeft het plan niet ter inzage gelegd en heeft dus ook 
geen belang meer in de stuurgroep.

De heer Nijhoff geeft aan dat de toegezonden strooiroutes helemaal niet worden 
gereden. Ook de zandbakken bij de scholen zijn weg. Hij verzoekt de wethouder 
hier aandacht aan te besteden.
Wethouder Kool antwoordt dat de A-routes gestrooid worden zodra het kan en 
bijvoorbeeld zijn de wagens afgelopen weekend doorgereden tot 00.30 uur. De 
maandagochtend was het opnieuw glad en zijn de wagens al om 07.15 uur, nog 
voorafgaand aan de mededeling vanuit de Provincie de weg weer op gegaan. 
Hij is niet op de hoogte van het gegeven dat de zandbakken bij de scholen weg zijn 
en laat dat nagaan.

De heer Nijhoff zegt vernomen te hebben dat een burgercommissielid heeft 
getracht een illegale constatering te melden bij de politie, maar dat deze haar heeft 
doorgezonden naar de burgemeester. Daar diende zij haar melding neer te leggen?
Burgemeester Van Ruijven wenst hierover na de vergadering graag even door te 
praten.

De heer Van Weelden merkt op dat er een bijeenkomst GNL over het Sociaal 
Domein is gepland op 25 maart 2015 in Asperen, maar op die datum staat al een 
werkgroep Onderwijs gepland.
De raadsgriffier geeft aan dat de werkgroep Onderwijs hiervoor al is verplaatst 
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Toezegging

naar 22 april 2015.

De heer Van Maanen gaat nog even in op de gevraagde reactie-RO naar aanleiding 
van de gehouden thema-avond op 20 november 2014. Wat wordt er nu eigenlijk 
van de fracties verwacht?
Wethouder Kool verzoekt de raadsfracties om een lijstje in te dienen met items/ 
aandachtspunten in het kader van de Ruimtelijke Ordening die betrokken kunnen 
worden bij het opstellen van beleidsregels. De inventarisatie koppelt hij terug aan 
de raadadviescommissie Ruimte, waarna de raad uiteindelijk beslist. Hij zal voor 
de agendering contact zoeken met het Presidium.

De heer Nouwens uit zijn zorgen over de aanrijtijden ambulancevervoer. De post 
Geldermalsen is verplaatst naar Rumpt, heeft dat ook gevolgen voor de dorpen in 
onze gemeente Neerijnen?
Burgemeester Van Ruijven geeft aan dat dit effect nog niet is te meten. Ook is er 
nog een ambulance gestationeerd in Waardenburg. De aanrijtijden moeten binnen 
de daarvoor gestelde normen zijn. Ze zal navraag doen naar de gegevens voor de 
dorpen in Neerijnen.

De heer Van Wijk refereert aan de informatieverstrekking over de muizenplaag in 
het Noorden van ons land. Is er wel voldoende controle op de dijken in ons gebied, 
zijn en blijven deze veilig?
Wethouder Kool antwoordt dat het Waterschap hier zeer alert op is om de dijken 
veilig te houden en houdt dat scherp in de gaten.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raad
van 19 maart 2015

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen
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