
 

 - 1 -          Besluitenlijst raadadviescommissie Bestuur 5 oktober 2011 

Raadadviescommissie Bestuur 
(12763\.....) 

BESLUITENLIJST 
 

 

Datum  : woensdag 5 oktober 2011 

Tijd  : 19.30 uur 

Plaats  : raadzaal gemeentehuis Neerijnen 

 

Aanwezig : De heer T. Kool (commissievoorzitter), mevrouw P. van Kuilenburg  

  (raadslid GBN), de heer A.P.M. Veeken (raadslid GBN), de heer F.C.M. van 

  het Hoofd (raadslid CDA), de heer L.D. van Lith (raadslid VVD), mevrouw 

  W.H. Hooijer – Horstman (burgercommissielid VVD), de heer H. Mulder 

  (raadslid SGP), de heer D. Nijhoff (burgercommissielid SGP), mevrouw H.B.  

  Challik (raadslid PvdA), de heer H. de Jong (burgercommissielid PvdA), de 

  heer F.A. Beukers (raadslid LB), de heer G.C. Ton (burgercommissielid LB), 

  de heer drs. E.J. van Telllingen (onafhankelijk raadslid VT), de heer K.G. 

  Steenbergen (raadsgriffier), de heer A.J. van Hedel (burgemeester), de heer S. 

  van den Heuvel (wethouder) en de heer ing. H.A.Verwoert (wethouder). 

 

Afwezig m.k. : De heer C. Nijhoff (GBN). 

 

Nr. Omschrijving agendapunt 

1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering. 

Bericht van verhindering is ontvangen van de heer C. Nijhoff (GBN), die wordt 

vervangen door mevrouw Van Kuilenburg (GBN). 

 

2. Spreekrecht burgers 

 In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

 

3. Vaststelling agenda 

 De voorzitter meldt dat er een gewijzigde agenda op tafel aan de commissieleden 

is aangeboden. Dit door toevoeging van het bespreekstuk Memo samenwerking 

met de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel. 

 De agenda is gewijzigd vastgesteld. 

 

4. Besluitenlijst van de vergadering van 22 juni 2011 (inclusief de Lijst toezeggingen) 

 De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

 

5.1 Lijst ingekomen stukken 

 Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) meldt dat er volgens haar is geschoven met 

cijfers in de beantwoording door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (ingekomen 

stuk A28).  

Op pagina 9 van de programmabegroting 2012 (ingekomen stuk D168) valt te 

lezen dat het bestuur van de Veiligheidsregio het voorgenomen besluit heeft 

genomen om tot regionalisering van de brandweer over te gaan. Volgens haar heeft 

Neerijnen hier tegen gestemd. Pagina 10 geeft aan dat de bezuinigingen gevolgen 
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kunnen hebben voor de uitvoering van het regionale beleidsplan 2012-2015 en dat 

de sector RAV een bezuinigingsopdracht heeft oplopend tot 9%. Dit vinden wij 

niet helemaal duidelijk. Pagina 11 onder 2.1.2 staat dat het beoogde doel voor het 

versterken van het proactief handelen is, om structurele oorzaken van fysieke 

onveiligheid in de regio in kaart te brengen. Onzes inziens is die kaart er al, dus 

betreft het slechts een kleine wijziging. Mocht die kaart er niet zijn, dan is onze 

vraag, waarom is dat nog niet gebeurt? Op pagina 13 wordt gesproken bij 2.2.2 

over het Crisisplan. Waar is het kostenplaatje hiervoor te vinden? Bij “overige 

opbrengsten” op pagina 30 valt te lezen dat, vooruitlopend op de regionalisering in 

2011 een clustercommandant in dienst is getreden bij de Veiligheidsregio. Tot het 

moment van definitieve regionalisering worden de loonkosten doorbelast aan de 

gemeenten. Welke kosten komen voor rekening van Neerijnen? Pagina 31 

“meerjarenraming”: vanwege de verwachte inhaalslag voor opleidingen van 

brandweerpersoneel in dienst bij gemeenten, wordt verwacht dat deze na 2013 

afgerond zal zijn. Waarom een inhaalslag? Tot slot pagina 36 “huisvesting”: in 

verband met verbetering van rijprestaties komen er extra voorwaarde scheppende 

locaties. Is al bekend welke locatie(s)? 

Toezegging burgemeester Van Hedel: de vraagstelling is nogal gedetailleerd en 

hij heeft de stukken thans ook niet voorradig. Hij gaat daarom de vragen 

schriftelijk beantwoorden. 

De heer Van Lith (VVD) verzoekt om dit onderwerp als agendapunt te laten 

terugkomen in een volgende raadcyclus. Vooral het kostenaspect voor de 

regionalisering van de brandweer ziet hij graag in een notitie door de wethouder 

verwoord. 

Burgemeester Van Hedel zegt voornemens te zijn om een thema-avond te houden 

over de Veiligheidsregio, waarin alle aspecten en ontwikkelingen aan de orde 

kunnen komen. Dit zal hij in het Presidium bespreekbaar maken. 

Advies De lijst ingekomen stukken kan v.w.b. de raadadviescommissie Bestuur als 

hamerstuk voor de raad worden geagendeerd. 

 

5.2 Mededelingen 

- portefeuillehouders 

- commissieleden 

- regionale samenwerking 

 Burgemeester Van Hedel meldt dat de Jeugdbrandweer van Neerijnen 3
e
 is 

geworden bij de Landelijke brandweerwedstrijden. Een prima prestatie. De 

complimenten van het college aan de leden van de Jeugdbrandweer, maar ook aan 

de begeleiders uiteraard. 

De commissieleden sluiten zich hierbij graag aan en complimenteren de 

jeugdbrandweer ook met het prima behaalde resultaat. 

Burgemeester Van Hedel deelt mede dat de medewerksters van het bureau IVR 

(Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding, waarvoor een samenwerkingsverband 

bestaat met de gemeente Lingewaal) per 1 september 2011 ook fysiek voor 18 uur 

aanwezig zijn in Neerijnen. 

Burgemeester Van Hedel zegt dat de Regio Rivierenland, programmaraad 

Aantrekkelijk, een brief van de Provincie Gelderland heeft ontvangen. Hierin geeft 

gedeputeerde de heer Verdaas aan de Regio niet strikt zullen houden aan de 

afgesproken woningbouwaantallen, waarop de Regio drastisch zou moeten 

inleveren. Wel zal de toekenning afhangen van de kwalitatieve onderbouwing.  
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Wethouder Verwoert meldt dat er jaarlijks een onderzoek wordt gedaan door het 

Rabo-kennisinstituut naar de economische prestatie van gemeenten. Neerijnen 

heeft een rapportcijfer 5,9 gescoord en bezet daarmee plaats 140 van de 418 

gemeenten. Op zich een goede prestatie voor Neerijnen. 

 

6. Stukken ter bespreking 

6.1 Richtlijnen evenementen gemeente Neerijnen 

 De heer Van Tellingen (VT) vraagt naar het aantal klachten dat binnenkomt bij de 

gemeente van overlast dat veroorzaakt wordt door gehouden evenementen. 

Toezegging burgemeester Van Hedel: het precieze aantal is bij hem op dit 

moment niet bekend. Hij zal dit navragen en deze vraag schriftelijk beantwoorden. 

Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) verzoekt om soepel om te gaan met het heffen 

van leges voor de evenementenvergunning bij het herzien van de legesverordening. 

Toezegging wethouder Van den Heuvel: hij wil daar nog wel eens goed naar 

kijken en bezien of er wel/geen leges geheven moet worden bij bepaalde soorten 

evenementenvergunningen. 

De heer De Jong (PvdA) vraagt zich af hoe hij de nu voorliggende richtlijnen 

evenementen moet bezien t.o.v. de doelstelling om te komen tot een 

lastenverlichting van de burger m.b.t. regelgeving. Daarbij werkt het 

kostenverhogend voor organisaties en verenigingen en werkt de desinteresse bij 

vrijwilligers in de hand om nog iets te organiseren. Hij verzoekt het college om bij 

de toekenning van evenementenvergunningen het Gezond Boeren Verstand (GBV) 

te gebruiken. 

Toezegging burgemeester Van Hedel: hij zal inderdaad van plan te zijn om het 

Gezond Burgemeesters Verstand (GBV) te gebruiken bij de verlening van 

evenementenvergunningen. Ook de inspraaktermijn was niet gelukkig gekozen, 

waardoor hij de vastgestelde richtlijnen nog eens aan de verenigingen en 

organisaties, die het afgelopen jaar een evenementenvergunning hebben 

aangevraagd doet toekomen. 

 

6.2 Samenwerking met de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel 

 Burgemeester Van Hedel geeft kort een toelichting op de memo. Hij gaat ervan 

uit dat er voordelen te behalen zijn in de samenwerking met deze gemeenten. Te 

starten met de bedrijfsvoering, waarvoor de secretarissen uit de 3 gemeenten een 

plan van aanpak zullen opstellen. Binnenkort wordt het college gevraagd het 

startdocument te ondertekenen, maar dit brengt nog geen vergaande verplichtingen 

met zich mee. 

De heer Van Lith (VVD) vind het een interessante ontwikkeling. Wat zijn fractie 

betreft doorgaan met het ingeslagen proces en niet alleen blijven hangen bij de 

bedrijfsvoering. Ook uitbesteding beheer is bespreekbaar. Hij roept het college 

tevens op om ook de deur open te houden voor samenwerking in grotere 

verbanden, waarbij de afstemming van de ICT een voorwaarde is. 

De heer Beukers (LB) zegt het ook een goede ontwikkeling te vinden, dat het 

college op zoek gaat naar mogelijkheden van schaalvergroting m.b.t. de ambtelijke 

dienstverlening om op die manier de zelfstandigheid van Neerijnen te waarborgen. 

De heer Mulder (SGP) heeft nog bedenkingen. Alleen samenwerking nodig als 

het voordelen oplevert. Zijn voorkeur gaat in ieder geval uit naar het beschikbaar 

houden van gemeentelijke dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger. Ook de 

bestuurlijke chaos in Maasdriel roept vraagtekens op, die zo maar kunnen leiden tot 

een herindeling met Zaltbommel, waarin wij niet mee moeten gaan. 
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Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) zegt het een goed initiatief te vinden. Ze gaat 

ervan uit dat er een samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld tussen de 3 

gemeenten, waarbij niet direct anderen kunnen gaan aansluiten. 

De heer De Jong (PvdA) zegt zich te kunnen vinden in deze ontwikkelingen. Hij 

verzoekt wel om meetpunten op te nemen in de overeenkomst om nadien te kunnen 

beoordelen of de doelstellingen voor deze samenwerking zijn behaald. 

De heer Van Tellingen (VT) wijst erop dat de 60.000 inwoners die worden 

genoemd vooral betrekking hebben op grootschalige herindelingen van gemeenten 

en dat die niet worden gebruikt voor het zelfstandig aankunnen van gemeentelijke 

taken. Geografisch heeft hij ook zijn bedenkingen, daar de gemeenten Zaltbommel 

en Maasdriel meer zijn georiënteerd op Den Bosch. Het is dus meer voor de hand 

liggend om samenwerking te zoeken met gemeenten boven de Waal. Goed om te 

komen tot ambtelijke samenwerking, maar dan bij voorkeur met gemeenten ten 

noorden van de Waal. 

Burgemeester Van Hedel meldt dat er contacten zijn geweest met alle genoemde 

gemeenten. Bij Zaltbommel voelt het goed. Het is niet eenduidig te zeggen wat het 

beste is voor Neerijnen. Kabinetsbeleid is er niet op gericht om herindeling van 

bovenaf op te leggen. Tevens is het geen doel op zich om meerdere gemeenten te 

betrekken in de samenwerking, maar wordt ook niet op voorhand uitgesloten. 

Wethouder Van den Heuvel vult aan dat er een fysiek loket in Neerijnen 

beschikbaar blijft voor de burger. De backoffice moet uiteindelijk de winst 

opleveren van de ambtelijke samenwerking, waarbij tevens tegemoet wordt 

gekomen aan het opheffen van kwetsbare eenmansfuncties. Natuurlijk zullen er 

meetpunten worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst en wordt de 

raad tijdig op juiste wijze geïnformeerd over de te nemen besluitvorming. 

Wethouder Verwoert wijst nog even op de economische drager die ook bij de 

samenwerking van de gemeenten een rol speelt. De rivier tussen de genoemde 

gemeenten, maar ook de spoorlijn en aanwezige bedrijventerreinen kunnen elkaar 

versterken. 

De voorzitter vat samen dat het college op de ingeslagen weg voort kan gaan, 

waarbij ze de afwegingen van de commissie meeneemt. In het kader van de actieve 

informatieplicht blijft de commissie uiterst geïnteresseerd in de ontwikkelingen. 

 

7. Stukken ter advisering 

7.1 Vaststelling van het vergaderschema raad- en commissies 2012 (2011-07-10339) 

 De heer Van Lith (VVD) verzoekt om het Presidium nummer 5 te houden één 

week vóór de pinkstervakantie. 

De raadsgriffier zal kijken of het praktisch valt te wijzigen.  

Advies Dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.  

 

7.2 Voorstel tot opheffing van de Auditcommissie per 31 december 2011, de leden van 

deze commissie te ontheven uit haar functie en de taken van de Auditcommissie 

onder te brengen bij de raadadviescommissie Bestuur (2011-07-6543) 

Advies Dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.  

 

7.3 Voorstel tot verlenging van het contract met de Accountant met één jaar conform 

het bepaalde in artikel 2 en 3 van de overeenkomst accountantdiensten 

(2011-07-6840) 

Advies Dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.  
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7.4 Voorstel tot vaststelling van het Handvest actieve informatieplicht gemeente 

Neerijnen (2011-07-13955) 

Advies Dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.  

 

7.5 Voorstel tot het aanwijzen van de heer R. van Schelven, burgemeester gemeente 

Culemborg, als voorzitter van het Algemeen Bestuur Regio Rivierenland met 

ingang van 11 oktober 2011, voor een periode tot de dag waarop de huidige 

zittingsperiode van de gemeenteraden afloopt (2011-07-12612) 

 De heer Van Lith (VVD) meldt dat zijn fractie een Amendement gaat 

voorbereiden om de termijn van benoeming te verkorten tot 1 juni 2012 en de 

voorgestelde kandidaat dus “tijdelijk” of “waarnemend” te benoemen. Voor de 

periode daarna kan dan tot een verkiezing van de voorzitter worden overgegaan. 

Advies Dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.  

 

8. Rondvraag 

 De heer Van Tellingen (VT) vraagt naar de stand van zaken in een memo m.b.t. 

het MFC Haaften.  

Toezegging wethouder Van den Heuvel: hij zal in het kader van de actieve 

informatieplicht ofwel een informerende Memo aan de raad- en commissieleden 

doen toekomen, ofwel hij geeft in beslotenheid mondelinge informatie aan de 

raadsleden. Zodra hij hierover overleg heeft gepleegd zal hij berichten. 

 

Mevrouw Hooijer-Horstman (VVD) zegt dat er al wordt gegraven bij het MFC 

Ophemert, maar ze dacht dat er nog een procedure liep. Ook las ze in de 

besluitenlijst van b&w dat er weer gesproken is over de GSM-voorzieningen. 

Tenslotte zegt ze GO.nl beter te vinden dan de vorige aanbieder, maar daarbij soms 

ook zeer vaag en slaat soms over en is soms zo maar weg. 

Wethouder Van den Heuvel antwoordt dat de voorlopige voorzieningen m.b.t. het 

MFC Ophemert door de rechter is afgewezen. Voor uitbreiding van de  GSM-

voorzieningen is gesproken over een extra zendmast nabij de voetbalvelden in 

Ophemert, waarbij opgemerkt dat daardoor plan Slingerbos wellicht weer slechter 

bereikbaar zou kunnen worden, wat natuurlijk niet bespreekbaar is. Een extra mast 

nabij het crossterrein en ergens tussen Waardenburg en Opijnen. 

De heer Mulder (SGP) vult aan dat de GSM-ontvangst in Haaften ook niet 

optimaal is. 

Toezegging wethouder Van den Heuvel: hij zegt daar niet van te weten, maar is 

blij met deze aanvulling en neemt dat mee in het volgende overleg. 

De heer Van Lith (VVD) dringt er op aan haast te maken en zo nodig ook 

kabelaars te betrekken in de gesprekken. 

 

Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) zegt dat burgers slecht stukken kunnen vinden 

op de gemeentelijke website. Als ze zoeken via Google hebben ze het zo. 

Toezegging wethouder Van den Heuvel: hij zal er naar laten kijken. Hij vindt het 

jammer dat hem deze geluiden niet bereiken. 

De heer Mulder (SGP) vult aan dat het ook moeilijk is om verordeningen op onze 

website te vinden, je wordt dan gelijk doorverwezen naar de landelijke website 

overheid.nl. Ook is het lastig om digitaal je verhuizing te melden, je krijgt 2 opties 

en op een andere plaats zelfs 3 mogelijkheden. Tegenstrijdige informatie dus. 

Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) geeft ook graag mee, dat als je een beleidsplan 

wilt inzien, welk woord je ook intypt, je wordt constant doorverzen naar de website 
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van “nieuwsblad Geldermalsen”. 

De heer Veeken (GBN) heeft gehoord dat het binnenkort verplicht wordt voor 

overheidwebsites om een stemvoorleesfaciliteit in opgenomen dient te zijn. 

Volgens hem heeft onze gemeentelijke website die ook niet. 

 

De heer De Jong (PvdA) vraagt aan wethouder Verwoert wanneer de 

recreatiebeleidsnota, als uittreksel uit het regionale beleidsplan voor toerisme naar 

de commissie komt. 

Wethouder Verwoert zegt dat het regionale beleidsplan nog niet is vastgesteld, 

als onderdeel van de programmaraad Welvarend. Dus kijkend naar de planning zal 

het op zijn vroegst begin volgend jaar zijn en zal het laten opnemen in de LTA van 

de raad. 

 

De heer Beukers (LB) zegt nog eens verheugd te zijn over de 3
e
 plaats van onze 

jeugdbrandweer. Is blij met het handhavende optreden bij de Bulkheuvelseweg en 

hoopt dat de Weiweg ook nog eens wordt aangepakt. En verzoekt de griffier om 

gevrijwaard te blijven van e-mails als die van vandaag uit Lelystad (spam). 

 

De heer Mulder (SGP) vraagt hoe de subsidie van € 5.000,= aan het 

kasteelconcert Ophemert is in te passen is in het subsidiebeleid. Is voor de 

toekenning ervan ook naar een begroting gevraagd, waaruit bleek dat een tekort 

dreigde. 

Wethouder Van den Heuvel zegt dat deze eigenlijk thuis hoort binnen de 

portefeuille van wethouder Koedam, maar dat er wel degelijk in het college is 

beslist op basis van een ingediende begroting. 

De heer Van Tellingen (VT) vraagt of er achteraf ook naar een verantwoording is 

gevraagd aan de betreffende organisatie. Hij heeft nl. vernomen dat het concert een 

succes was, waardoor het college wellicht ook had kunnen volstaan met een 

garantiesubsidie. 

 

9. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Bestuur 

d.d. 7 december 2011 

 

De raadsgriffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

K.G. Steenbergen   T. Kool 


