
Raadsvergadering
(17552\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 18 december 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 W. Kurpershoek (VN), de heer C.F. van Wendel de Joode (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 : -

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

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

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3. Bepaling voorstemnummer

• Nummer 14, mevrouw Challik (PvdA)

4. Vaststelling agenda

De heer Van Tellingen verzoekt om de besproken Informatienota met betrekking 
tot de tussentijdse resultaten van de werkgroep Gebiedsvisie Kerkewaard Haaften 
te agenderen.
De voorzitter vraagt de raad of zij zich in dit verzoek kunnen vinden en stelt voor 
om die dan te agenderen als agendapunt 6.5.
De overige raadsleden kunnen zich vinden in het verzoek en aldus is besloten.

De agenda is gewijzigd vastgesteld.

5. Besluitenlijst van de vergadering van 13 november 2014 
(inclusief Lijst toezeggingen)
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Toezegging

De heer Nijhoff zegt naar aanleiding van de beantwoording op zijn vraag over het 
Jop-Ophemert dat de eigenlijke vraag niet is beantwoord. Daarom stelt hij hem nog 
maar eens: zijn de bewoners verantwoordelijk voor het daar aanwezige vuil?
Burgemeester Van Ruijven neemt hier kennis van zal naar de beantwoording 
kijken. Ze komt er nog op terug.

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

6. Bespreekstukken

6.1 Voorstel tot vaststelling van de ontwerp Structuurvisie Waalweelde-West 
(2014-09-08580)

Raadsbesluit:
a) kennisneming van de rapportages "Nader onderzoek Brakel" (d.d. 17 

september 2014) en de : Pre-verkenning hoogwatergeul bij Varik-Heesselt";
b) instemming met het opnemen van de Hoogwatergeul Varik-Heesselt in de 

ontwerp Structuurvisie Waalweelde-West;
c) instemming met de in de "Nota van wijzigingen" (d.d. 27 oktober 2014) 

opgenomen wijzigingsvoorstellen voor het onderdeel Neerijnen, waarover u 
eerder een Amendement heeft aangenomen;

d) kennisneming van de overige wijzigingsvoorstellen (betreffende de andere 
gemeenten) en de ambtshalve wijzigingen in "Nota van wijzigingen" (d.d. 
27 oktober 2014) en

e) kennisneming van het voornemen van het college om na uw belsuit, het 
inspraak- en besluitvormingsproces van de Structuurvisie voort te zetten.

De heer Van Tellingen dient mede namens GBN een Amendement in en leest de 
inhoud voor.
De heer Hakkert dient een Amendement in en leest die voor.

De voorzitter brengt het eerste Amendement van VN en GBN in stemming.
Het Amendement is in stemming gebracht, waarbij opgemerkt dat de fracties van 
VN-GBN voor hebben gestemd en de fracties van SGP-VVD-CDA-PvdA tegen 
hebben gestemd. De gemeenteraad heeft het Amendement verworpen met 6 
stemmen voor en 9 stemmen tegen.

De voorzitter brengt het tweede Amendement van het CDA in stemming.
Het Amendement is in stemming gebracht, waarbij opgemerkt dat de fracties van 
VN-GBN tegen hebben gestemd en de fracties van SGP-VVD-CDA-PvdA voor 
hebben gestemd. De gemeenteraad heeft het Amendement aangenomen met 9 
stemmen voor en 6 stemmen tegen.

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarop het Amendement van het CDA van 
toepassing is verklaard. De fracties van VN en GBN worden geacht tegen 
beslispunt b. te hebben gestemd.
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6.2 Voorstel proces herijking Subsidiebeleid (2014-09-18187)

Raadsbesluit:
a) het Subsidiebeleid te betrekken bij de bredere discussie over de toekomst en 

inrichting van de gemeente, die in 2015 via burgerparticipatie zal worden 
gevoerd;

b) de bijgevoegde aanbevelingen van de Rekenkamercommissie reeds nu mee 
te nemen in de uitvoering van het Subsidiebeleid en

c) de financiële kaders, die de Raad heeft vastgesteld tijdens de behandeling 
van de begroting op 15 oktober 2014, als uitgangspunt te gebruiken voor de 
herijking van het Subsidiebeleid.

Mevrouw Challik en de heer Nouwens dienen een Amendement in en lezen de 
inhoud voor.

De voorzitter brengt het  Amendement van de PvdA en de VVD in stemming.
Het Amendement is in stemming gebracht, waarbij opgemerkt dat de fracties van 
PvdA-VVD-SGP-CDA voor hebben gestemd en de fracties van GBN-VN tegen 
hebben gestemd. De gemeenteraad heeft het Amendement aangenomen met 9 
stemmen voor en 6 stemmen tegen.

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarop het Amendement van toepassing is 
verklaard. De fractie van VN geeft een stemverklaring af met betrekking tot b., 
waarbij zij opmerkt dat er geen subsidiebeleid is. De fractie van GBN stemt tegen 
beslispunt c.

6.3 Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2015 (2014-09-18248)

Raadsbesluit:
a) vaststelling Verordening op de heffing en invordering van Onroerende Zaak 

Belastingen 2015;
b) vaststelling Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 

2015;
c) vaststelling Verordening op de heffing en invordering van 

Lijkbezorgingsrechten 2015;
d) vaststelling Tarieventabel 2015 behorende bij de Verordening op de heffing 

en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2015;
e) vaststelling Verordening op de heffing en invordering van Leges 2015;
f) vaststelling Tarieventabel 2015 behorende bij de Verordening op de heffing 

en invordering van Leges 2015 en
g) vaststelling Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting 

ter zaken van buizen, kabels, draden of leidingen 2015.

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de fractie van GBN 
tegen de beslispunten a., b., c. en d. heeft gestemd. De fractie van de SGP geeft een  
stemverklaring af, waarin zij aangeeft moeite te hebben met de hoogte van de 
begraafrechten. De fractie van VN geeft een stemverklaring af, waarin zij aangeeft 
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zich niet te kunnen vinden in de verhoging van de OZB met 5% maar na 
democratische besluitvorming akkoord gaan met de doorvertaling in de 
belastingverordening.

6.4 Voorstel tot wijziging benoeming leden Auditcommissie 2014-2018 
(2014-09-17553)

Raadsbesluit:
a) te benoemen tot lid van de Auditcommissie 2014-2018:

◦ de heer A.H. (Aart) van Wijk (raadslid VVD)
◦ de heer H. (Henk) de Jong (burgercommissielid PvdA)

b) te ontslaan als lid van de Auditcommissie 2014-2018:
◦ mevrouw A. (Aletta) van Noord (teruggetreden raadslid VVD)
◦ de heer R. (Rijk) van de Wardt (raadslid PvdA)

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

6.5 Informatienota tussentijdse berichtgeving resultaten werkgroep Gebiedsvisie 
Kerkewaard Haaften

De heer Van Tellingen  dient mede namens GBN een Motie in en leest deze voor.

De voorzitter brengt de Motie van VN en GBN in stemming.
De Motie is in stemming gebracht, waarbij opgemerkt dat de fracties van VN-
GBN-PvdA voor hebben gestemd en de fracties van SGP-VVD-CDA tegen hebben 
gestemd. De gemeenteraad heeft de Motie aangenomen met 8 stemmen voor en 7 
stemmen tegen.

7. Hamerstukken

7.1 Lijst ingekomen stukken

Besluit De Lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

7.2 Voorstel Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland (2014-09-18276)

Raadsbesluit:
a) het college van burgemeester en wethouders toestemming verlenen tot het 

treffen van een Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland 
tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 
Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, 
Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel, zoals vastgelegd in de concept-
GR die bij dit voorstel is gevoegd (bijlage1);

b) kennisneming van het bedrijfsplan Werkzaak Rivierenland (bijlage 2);
c) instemming met de kaders van de Meerjarenbegroting Werkzaak 

Rivierenland (zie onder "financiën" tabel 2);
d) instemming met een door Neerijnen te betalen bedrag aan opstartkosten 
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Werkzaak Rivierenland ad. € 47.000,= (uit te smeren over 3 jaar: € 
15.666,70 per jaar) te dekken uit de rijksbijdrage WSW en

e) de colleges van burgemeester en wethouders in Rivierenland opdracht 
geven om het implementatieplan Werkzaak Rivierenland op te stellen.

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

7.3 Voorstel tot vaststelling van de Verordeningen Participatiewet (2014-09-18276)

Raadsbesluit:
a) vaststellen van de bijgevoegde Verordeningen in het kader van de 

Participatiewet:
1) Afstemmingsverordening 2015;
2) Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015;
3) Verordening tegenprestatie 2015;
4) Verordening individuele inkomenstoeslag 2015;
5) Re-integratieverordening Participatiewet 2015;
6) Verordening loonkostensubsidie 2015 en
7) Verordening individuele subsidietoeslag 2015;

b) intrekking van de volgende Verordeningen:
1) Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010;
2) Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Neerijnen en
3) toeslagen en verlagingen verordening WWB 2012 gemeente Neerijnen.

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

7.4 Voorstel tot vaststelling van de Subsidieverordeningen Jeugdzorgtaken 
(2014-09-13997)

Raadsbesluit:
a) vaststellen van de Verordening subsidie continuïteit Jeugdzorg 2015 

gemeente Neerijnen;
b) vaststellen van de Verordening subsidie innovatie Jeugdzorg 2015 gemeente 

Neerijnen en
c) vaststellen van de Verordening subsidie cliëntenondersteuning 2015-2016 

gemeente Neerijnen.

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

7.5 Voorstel tot instemming met het Convenant uitvoering Bibliotheekwerk Neerijnen 
2015-2018 (2014-09-18273)

Raadsbesluit:
a) instemming met het Convenant uitvoering Bibliotheekwerk 2015 t/m 2018 

onder voorwaarde van aansluiting bij en uitvoering van het Convenant 
Versterking Taalniveau gemeente Neerijnen (pilot Neerijnen).
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Besluit Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het 

voorstel.

7.6 Voorstel tot voorwaardelijke instemming met de Begroting 2015 GGD Gelderland-
Zuid (2014-09-18091)

Raadsbesluit:
a) Voorwaardelijk instemmen met de Begroting 2015 GGD Gelderland-Zuid 

en
b) aan het Algemeen Bestuur voorstellen om een taakstellende bezuiniging van 

5% te realiseren, ingaande het begrotingsjaar 2015 om de gemeentelijke 
bijdrage omlaag te krijgen.

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

7.7 Voorstel tot vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan "Molenblok Varik 
2014" en hiervoor geen exploitatieplan conform art. 6.12 lid 2 Wro vast te stellen 
(2014-08-15505)

Raadsbesluit:
a) vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan "Molenblok Varik 2014" 

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.

7.8 Voorstel tot vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan "Slimwei te 
Waardenburg" conform de wijzigingen in de bundeling van ingekomen zienswijzen 
en hiervoor geen exploitatieplan conform art. 6.12 lid 2 Wro vast te stellen 
(2014-09-10622)

Raadsbesluit:
a) te bepalen dat de ingekomen zienswijzen van:

1) Elmas Advocaten, heeft geleid tot planaanpassing
2) Liander, niet heeft geleid tot planaanpassing
3) Biermans Advocaten namens Van de Sandt, gedeeltelijk heeft geleid tot 

planaanpassing
4) Novoferm, heeft geleid tot planaanpassing
5) J.C. van Kessel Vastgoed, heeft geleid tot planaanpassing
6) Biermans Advocaten namens Beheermaatschappij Boudewijn b.v., 

gedeeltelijk heeft geleid tot planaanpassing
7) Primera, niet heeft geleid tot planaanpassing
8) Waterschap Rivierenland, heeft geleid tot planaanpassing;

b) vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan "Slimwei te 
Waardenburg", conform de wijzigingen in de bundeling van ingekomen 
zienswijzen en 
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c) geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.

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

7.9 Voorstel tot vaststelling van de gewijzigde Deelverordening subsidieregeling 
Isolatiemaatregelen 2014  (2014-09-12629)

Raadsbesluit:
a) vaststelling gewijzigde Deelverordening subsidieregeling 

Isolatiemaatregelen 2014 en
b) toevoeging van artikel 7 a4: het vervangen van bestaand glas voor HR+

+glas. Deze subsidiabele maatregel met terugwerkende kracht tot en met 31 
januari 2014 op te nemen in de gewijzigde Deelverordening 
subsidieregeling Isolatiemaatregelen 2014.

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

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

Toezegging

Toezegging

Wethouder Krook meldt dat er een gesprek is gevoerd met het sociaal wijkteam 
Neerijnen en dat is afgesproken om met ingang van 2015 vooral in te steken op het 
verlenen van preventieve zorg. Dat betekent dat het school maatschappelijk werk 
qua uren zal verdubbelen, het algemeen maatschappelijk werk met 12 uur zal 
worden opgeplust van 24 naar 36 uur en dat er een nieuwe functie wordt 
toegevoegd: thuisbegeleiding naar 10 uur. Dit zal nog worden uitgewerkt in ene 
nota met financiële onderbouwing. Zodra die gereed is komt die naar u toe.

Wethouder Kool refereert nog even aan de informatienota over het Programma 
Hoogfrequent Spoor (PHS) die naar de raad en commissieleden is gezonden. Hij 
verwijst naar het overleg dat op 7 januari 2015 zal worden gehouden met ProRail, 
waarin hij zal aandringen op het geven van informatie richting de burgers van met 
name Waardenburg. Na het gesprek zal hij een melding doen van de uitkomst.

9. Rondvraag

De heer Mulder geeft aan dat de WiFi-ontvangst in de raadzaal vanavond weer niet 
optimaal is en dat de verbinding met de iPad regelmatig weg valt.
Meerdere raadsleden geven aan ook problemen met de WiFi-verbinding te hebben 
gehad vanavond. 
De heer raadsgriffier zegt dit wederom te zullen melden bij het cluster I&A. Hij 
weet dat na de vorige melding er al actie op is ondernomen, maar die is dan nog 
niet toereikend schijnbaar. 
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De heer Nijhoff merkt op dat het hebben van een Landelijke politieke achterban 
voor plaatselijke politieke partijen niet altijd een pré is, getuige de besluitvorming 
over de Hoogwatergeul.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raad
van 5 februari 2015

De raadsgriffier, De voorzitter,

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