
Raadsvergadering
(18494\.....)

BESLUITENLIJST

Datum : donderdag 19 maart 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 H. Mulder (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 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 A.C. Hakkert (CDA), de heer G.J. van Weelden (SGP) en de heer A.H. van
Wijk (VVD).

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 Hakkert (CDA), de 
heer Van Weelden (SGP) en de heer Van Wijk (VVD).

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3. Bepaling voorstemnummer

• Nummer 13, de heer Van Gellicum  (CDA)

4. Vaststelling agenda

De heer Van Wendel de Joode wenst een Motie vreemd aan de orde van de dag in 
te dienen met betrekking tot het proces Kerkewaard Haaften. 
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.
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Raadsvergadering
5. Besluitenlijst van de vergadering van 5 februari 2015 

(inclusief Lijst toezeggingen)

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

6. Bespreekstukken

6.1 Voorstel tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 en 
Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015 (2015-02-18437)

Raadsbesluit:
a) instemmen met het vaststellen van het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-

2018
b) kennis nemen van het Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015

Toezegging

De heer Van Tellingen vraagt of in een volgend plan de maatschappelijke effecten 
van de handelingen kunnen worden opgenomen en of er een mogelijkheid is om in 
de 2e helft van dit jaar een effectrapportage te verstrekken aan de raad.
Burgemeester Van Ruijven zegt toe dat, voor zover het kan ze maatschappelijke 
effecten van de handelingen in het volgende plan zal opnemen. Afgelopen jaar 
heeft de raad ook al een tussenrapportage ontvangen en die zal ze dit jaar ook weer 
verstrekken aan de raad.

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat 

6.2 Voorstel tot benoeming plaatsvervangend voorzitter raadadviescommissie Ruimte 
en aanwijzing van een lid in de Regionale agendacommissie Regio rivierenland
(2015-02-17650)

Raadsbesluit:
a) ontslag te verlenen als plaatsvervangend voorzitter raadadviescommissie 

Ruimte aan de heer drs. E.J. van Tellingen (raadslid VN);
b) te benoemen als plaatsvervangend voorzitter raadadviescommissie Ruimte 

de heer …...;
c) ontheffing verlenen als lid Regionale agendacommissie Regio Rivierenland 

aan de heer W. Kurpershoek (raadslid VN) en
d) aan te wijzen als lid van de Regionale agendacommissie Regio 

Rivierenland, de heer …...

Besluit Zonder beraadslaging en zonder schriftelijke stemming besluit de gemeenteraad 
om de heer W. Kurpershoek (VN) te benoemen tot waarnemend voorzitter van de 
raadadviescommissie Ruimte voor het restant van de raadsperiode 2014-2018 en 
de heer C.F. van Wendel de Joode (VN) tot lid van de Regionale agendacommissie 
Regio Rivierenland.
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6.3 Voorstel proces ombuigingen 2016 (2015-02-18071)

Raadsbesluit:
a) het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven tot de 

uitwerking van ombuigingsvoorstellen voor 2016 en die ter besluitvorming 
voor te leggen aan de raad.

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

6.4 Motie vreemd aan de orde van de dag: proces Kerkewaard Haaften

De heer Van Wendel de Joode dient een Motie in en leest deze voor.

De voorzitter brengt de Motie in stemming.

De Motie is in stemming gebracht, waarbij opgemerkt dat de fracties van GBN-
SGP-VVD-CDA tegen hebben gestemd en de fracties van VN-PvdA voor hebben 
gestemd. De gemeenteraad heeft de Motie verworpen met 7 stemmen tegen en 5 
stemmen voor.

7. Hamerstukken

7.1 Lijst ingekomen stukken

Besluit De Lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

7.2 Voorstel tot ontheffing woonplaatsvereiste wethouder (2015-02-06715)

Raadsbesluit:
b) wethouder drs. J. Krook, wonende te Made (gemeente Drimmelen) 

ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de duur van 
1 jaar, van 24 april 2015 tot 24 april 2016.

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

7.3 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan "Heideweg ong. 
Waardenburg" en geen exploitatieplan conform art. 6.12 lid 2 Wro vast te stellen 
(2015-02-15239)

Raadsbesluit:
a) vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan “Heideweg ong. 

Waardenburg”en
b) geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 lid 2 Wro.

Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 
gewijzigde voorstel.
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7.4 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Kern Haaften, 

herziening Emmastraat 7” en hiervoor geen exploitatieplan conform art. 6.12 lid 2 
Wro vast te stellen (2015-02-14352)

Raadsbesluit:
a) vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan “Kern Haaften, herziening 

Emmastraat 7” en
b) geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 lid 2 Wro.

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

7.5 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Kortgraaf 9 Hellouw” en 
hiervoor geen exploitatieplan conform art. 6.12 lid 2 Wro vast te stellen (2015-02-
17742)

Raadsbesluit:
a) vaststelling van het bestemmingsplan “Kortgraaf 9 Hellouw” en
b) geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 lid 2 Wro.

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

7.6 Voorstel tot wijziging van de Bouwverordening Neerijnen, hoofdstuk 9 en 
toevoeging van bijlage 9 (2015-02-18388)

Raadsbesluit:
a) om één commissie voor zowel Welstand als Monumenten in te stellen en 

hiervoor de wijziging van Hoofdstuk 9 (Welstand- en 
Monumentencommissie) in de Bouwverordening Neerijnen vast te stellen 
en bijlage 9 (conform bijgevoegde bijlage “Reglement Welstand- en 
Monumentencommissie gemeente Neerijnen 2015) aan de 
Bouwverordening toe te voegen.

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

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

De heer Veeken deelt mede dat er in de werkgroep RIS een tweetal problemen zijn 
besproken. Ten eerste een aanpassing in de verfijning van relevante zoekgegevens 
op de website, wat ongeveer € 200,00 gaat kosten en gedekt wordt uit de 
investeringen I&A en ten tweede uitstel van de vervanging van de streamgenerator 
die draait onder windows XP en niet meer door Microsoft wordt ondersteund tot de 
begrotingsbehandeling 2016. Het gaat hier om een investering van circa € 5.000,00. 
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9. Rondvraag

Mevrouw Van Kuilenburg vraagt waar burgers hun klachten kwijt kunnen over 
het verlichtingsplan. Er zijn nogal veel klachten over de lichtmasten in het 
buitengebeid.
Wethouder Kool antwoordt dat de klachten in 1e instantie gemeld kunnen worden 
bij de AVRI, de heer Dollekamp. Hij meldt nog dat er een brief is rondgegaan en 
dat daar ook al reacties op zijn gekomen die al tot enkele aanpassingen hebben 
geleid. In 2e instantie kunnen burgers natuurlijk ook altijd bij het college terecht als 
ze bij de AVRI niet gehoord worden.

Mevrouw Van Kuilenburg heeft foto's ontvangen over de begraafplaats Haaften, 
waarop te zien is dat sommige graven onderwater staan. Daar is ze erg van 
geschrokken. Ze vraagt de wethouder of hij van die situatie op de hoogte is. 
Wethouder Kool geeft aan hiervan niet op de hoogte te zijn en schrikt ook van een 
dergelijke mededeling. Hij neemt deze opmerking mee en laat er naar kijken! 

De heer Nijhoff meldt zich vanavond te hebben gestoord aan het rumoer op de 
publieke tribune. 
De heer Van Tellingen wenst deze opmerking graag te onderstrepen.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raad
van 30 april 2015

De raadsgriffier, De voorzitter,

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