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Raadadviescommissie Bestuur 
(12763\.....) 

BESLUITENLIJST 
 

 

Datum  : woensdag 7 december 2011 

Tijd  : 19.30 uur 

Plaats  : raadzaal gemeentehuis Neerijnen 

 

Aanwezig : de heer T. Kool (commissievoorzitter), de heer C. Nijhoff (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), de heer J.C. Koedam (wethouder) en de heer ing.  

    H.A.Verwoert (wethouder). 

Afwezig m.k. : - 

 

Nr. Omschrijving agendapunt 

1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Een 

bijzonder woord van welkom aan mevrouw Cartigny en mevrouw Van Egmond 

van de rekenkamercommissie Neerijnen en de “nieuwe” gemeentesecretaris, de 

heer De Jong. 

2. Spreekrecht burgers 

 In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

 

3. Vaststelling agenda 

 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Besluitenlijst van de vergadering van 5 oktober 2011 (inclusief de Lijst 

toezeggingen) 

 De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

 

5.1 Lijst ingekomen stukken 

 De heer Van Tellingen (VT) vraagt naar A-11: kandidaatstelling Regio 

Rivierenland voor de organisatie Floriade 2022. Uitgaande van budgettair neutraal 

verloop, is dat ergens op gebaseerd. 

Wethouder Verwoert antwoordt dat het hier een regionaal initiatief betreft, 

waarbij het uitgangspunt voor organisatie is: budgettair neutraal voor de 

gemeenten. Het is nog maar een kandidaatstelling, wat 6 anderen ook hebben 

gedaan. Van deze 7 kandidaten blijven er (na het keuzemoment) slechts 3 of 4 over 

die gevraagd zullen gaan worden om een “bidbook” te schrijven, op basis waarvan 

tot een definitieve aanwijzing zal worden gekomen. 
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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 

 Wethouder Verwoert meldt de stand van zaken m.b.t. het project 

Fruitbelevingscentrum. Ook Neerijnen is aangemeld als mogelijke vestigingsplaats 

voor dit private initiatief. 

 

Burgemeester Van Hedel komt even kort terug op de inspreker bij de laatste 

raadsvergadering in november, die verzocht om handhavend op te treden tegen 

jagers die jagen op openbare grond. Hij heeft hierover de politie geraadpleegd en er 

zijn geen meldingen/aangiften binnen gekomen. Ook heeft hij het bureau IVR 

gevraagd om de richtlijnen en voorwaarden nog eens op papier te zetten en die te 

communiceren. 

 

Burgemeester Van Hedel zegt dat vanmiddag het ingekomen Regiocontract RR 

digitaal aan de raad- en commissieleden is verstrekt. Zodra het fysiek binnen is zal 

deze nog worden verstrekt. 

 

Wethouder Verwoert meldt nog dat morgenavond het RPB geagendeerd staat in 

de raadadviescommissie Ruimte. 

6. Stukken ter advisering 

6.1 Voorstel tot instemming met het Rapport “externe inhuur 2009-2010” van de 

Rekenkamercommissie Neerijnen (2011-09-12895) 

 Mevrouw J. Cartigny (voorzitter Rekenkamercommissie) geeft een korte 

inleiding ter bespreking van het voorliggende rapport en beantwoordt daarna de  

vragen van commissieleden. 

De commissieleden discussiëren hierna over de inhoud en de conclusies en 

aanbevelingen. 

Burgemeester Van Hedel laat weten dat het college de aanbevelingen van de 

Rekenkamercommissie wenst over te nemen. 

De heer Mulder (SGP) vraagt het college om in de jaarrekening een overzicht 

m.b.t. de personele lasten op te nemen, waardoor deze beter inzichtelijk wordt 

gemaakt en kan leiden tot een betere controlerol van de gemeenteraad. 

Toezegging wethouder Van den Heuvel: hij is het met de heer Mulder eens dat 

de weergave van de personele lasten in de jaarrekening verbeterd kan worden en 

zegt toe dit het volgende jaar mee te zullen nemen. 

De heer Van Tellingen (VT) stelt een vraag die raakvlakken heeft met de inhoud 

van het rekenkamerrapport. Hij heeft enige tijd geleden gelezen in de b&w-

besluitenlijst, dat de raad gevraagd zou worden een aanvullend krediet beschikbaar 

te stelen voor het aanstellen van een projectleider, het houden van inspraakavonden 

en het opzetten van een participatietraject m.b.t. de Structuurvisie. Hij kan zich niet 

herinneren een dergelijk verzoek voorgelegd te hebben gekregen en is benieuwd 

hoe dit nu is gefinancierd. 

Toezegging wethouder Van den Heuvel: er is destijds na die b&w-vergadering 

inderdaad nog een andere keuze gemaakt m.b.t. de financiering hiervan. Hij zegt 

toe dit nader uit te laten zoeken en komt hier schriftelijk op terug. 
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Advies Dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.  

 

6.2 Voorstel tot instemming met de toetreding van de gemeente West-Maas en Waal 

tot de taak “instandhouding van de Afvalverwijderingsdienst Rivierenland”en 

vaststelling van de 40
e
 wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regio 

Rivierenland (2011-09-14328) 

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

 

6.3 Voorstel tot instelling van een Werkgeverscommissie griffie en besluit tot delegatie 

van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie griffie 

(2011-09-8382) 

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

 

6.4 Voorstel tot vaststelling Nota reserves en voorzieningen 2012 (2011-09-14299) 

 De heer Mulder (SGP) geeft aan een foutje te hebben ontdekt op bladzijde 9. Hier 

staat in de kop weergegeven “reserves” wat “voorzieningen” moet zijn. 

Toezegging wethouder Van den Heuvel: hij dankt de heer Mulder voor zijn 

alertheid en zal dit uiteraard laten aanpassen. 

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

 

6.5 Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2012 (2011-09-14268) 

 

 

Actie 

De commissieleden discussiëren over en weer en met het college over de inhoud 

van dit voorstel. 

De voorzitter vat samen uit de discussie dat het college, vóór de komende 

raadsvergadering nog aan de raad- en commissieleden zal aangeven: 

- of er juridisch een mogelijkheid is om binnen onze gemeentegrenzen het 

plaatsen en gebruik van speelautomaten te verbieden en 

- of de controlemogelijkheid bij diverse opgenomen tarieven in de 

tarieventabel leges 2012 is doorberekend. 

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

 

6.6 Voorstel tot vaststelling van de Controleverordening 2012 (2011-09-14137) 

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

 

7. Rondvraag 

 De heer Van Tellingen (VT) vraagt naar de voortgang van MFC-Haaften. Met 

name voor de (besloten) informatieavond in december voor de raad heeft hij nog 

geen uitnodiging mogen ontvangen. Ook leest hij al het een en ander in de pers, 

wat hij graag eerder zelf van de wethouder had vernomen. 

Wethouder Van den Heuvel antwoordt dat feiten niet altijd juist worden 

weergeven in de pers. Dit project is zo langzamerhand een legpuzzel geworden, 

waarin zorgvuldig dient te worden gehandeld en zorgvuldigheid kost tijd. Gezien 

de berichtgeving hoeft de informatieverstrekking wat hem betreft niet meer in 

beslotenheid en hij is niet van plan om informatie voor de raad achter te houden. 

De heer Van Lith (VVD) wijst de wethouder op de aangekondigde nieuwsbrief in 

januari 2012 die verspreidt gaat worden in Haaften. De eerstvolgende 

commissievergadering Bestuur staat gepland voor 1 februari 2012, dus heeft de 

bevolking straks eerder en wellicht meer informatie dan de raad. 

Wethouder Van den Heuvel zegt daar uiteraard rekening mee te houden en ziet 

erop toe dat er pas een nieuwsbrief wordt verstrekt, nadat de problematiek in de 
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commissie Bestuur is besproken. 

 

De heer Mulder (SGP) zegt een afschrift te hebben ontvangen van de brief, die 

namens de 3 gemeenten GNL door de waarnemende burgemeester van 

Geldermalsen naar de Veiligheidsregio GZ is gezonden. Hierin is te lezen dat de 

Regionalisering van de Brandweer een onomkeerbaar besluit is, maar voor zover 

hem bekend moet de wetgeving nog worden bekrachtigd in de 1
e
 kamer. Hij pleit 

er daarom voor dat onze burgemeester nog eens duidelijk het standpunt van 

Neerijnen uitdraagt bij de Veiligheidsregio en daar onze huid zo duur mogelijk 

verkoopt. Ook heeft hij vernomen dat Waardenburg maar 1 brandweerauto over 

gaat houden in de brandweerpost West na de regionalisering, is dat gerucht juist? 

Burgemeester Van Hedel zegt dat er ten aanzien van de regionalisering van de 

brandweer nationaal maar ook regionaal besluiten moeten worden genomen. 

Morgen is dit weer onderwerp van gesprek in de vergadering van het bestuur van 

de Veiligheidsregio GZ en hij zal het gevoelen van Neerijnen meenemen. Met 

betrekking tot het materieel is hem geen nadere berichtgeving bekend. 

De heer Van Lith (VVD) verwacht een krachtig standpunt van de burgemeester 

voor Neerijnen m.b.t. het materieel. GNL heeft altijd gezorgd voor het op een hoog 

peil houden van het beschikbare materieel en daar veel geld in gestoken. Het kan 

dan niet zo zijn dat anderen hier straks van profiteren en wij het met minder in ons 

clustergebied zullen moeten doen. Dit mag zelfs worden aangemerkt als een 

voorwaarde voor deelname in de regionalisering. 

Burgemeester Van Hedel zegt dat dit ter sprake gaat komen bij de financiële 

ontvlechting. Ook kan dit onderwerp worden meegenomen in de thema-avond 

veiligheid die we op 8 februari 2012 voor de raad- en commissieleden organiseren. 

De heer Van Tellingen (VT) geeft de burgemeester nog mee, dat het voor 

Neerijnen beter is om zich niet langer te verzetten tegen de regionalisering van de 

brandweer, het gaat naar verwachting toch gewoon door, maar daar vervolgens het 

beste uit te halen. Met andere woorden bekijken hoe we de verworvenheden GNL 

kunnen borgen in die nieuwe organisatie. 

 

8. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Bestuur 

d.d. 1 februari 2012 

 

De raadsgriffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

K.G. Steenbergen   T. Kool 


