
Raadadviescommissie Bestuur
(16044\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : woensdag 11 september 2013
Tijd : 19.30 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer C. Nijhoff (raadslid GBN),
de heer A.P.M. Veeken (raadslid GBN), de heer ing. A. van Gellicum 
(burgercommissielid CDA), de heer L.D. van Lith (raadslid VVD), mevrouw W.H.
Hooijer – Horstman (burgercommissielid VVD), de heer H. Mulder (raadslid SGP),
mevrouw H.B. Challik (raadslid PvdA), de heer H.J. de Jong (burgercommissielid
PvdA), de heer F.A. Beukers (raadslid LB), de heer G.C. Ton (burgercommissielid
LB), de heer F.C.M. van het Hoofd (raadslid CDN), de heer drs. E.J. van Tellingen
(onafhankelijk raadslid VT), de heer K.G. Steenbergen (raadsgriffier), de heer A.J. 

Van
 Hedel (burgemeester), de heer ing. H.A.Verwoert (wethouder), de heer drs. J. Krook

(wethouder) en de heer T. Kool (wethouder).

Afwezig : de heer H.J. Verseijl (raadslid CDA) en de heer D. Nijhoff (burgercommissielid 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 Verseijl (CDA).

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3. Vaststelling agenda

De heer Veeken (GBN) vraagt waarom het onderwerp "dossieronderzoek Waardenburg-
Noord" niet in deze commissie is geagendeerd, maar in Ruimte. Het betrof hier toch een 
onderzoek naar een integriteitskwestie, dus hoort dat eigenlijk thuis in Bestuur.
Burgemeester Van Hedel geeft aan dat het Presidium de concept-agenda's zo heeft 
voorbereid en dat daarin is gekozen om dit onderwerp in Ruimte te agenderen. Maar voor 
de uitleg van de heer Veeken valt wel iets te zeggen. Een aandachtspunt voor een 
volgende keer!

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst van de vergadering van 19 juni 2013 (inclusief Lijst toezeggingen)

De heer De Jong (PvdA) vraagt naar de voortgang van de toezegging over een lijstje met 
30-km. Wegen in onze gemeente.
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Wethouder Kool zegt hier vanmorgen nog weer eens aandacht voor te hebben gevraagd 
bij de verantwoordelijk ambtenaar, die de beantwoording dient voor te bereiden. Er wordt 
dus aan gewerkt en zal spoedig worden verstrekt.

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Lijst ingekomen stukken

Advies De lijst ingekomen stukken kan voor wat betreft de raadadviescommissie Bestuur als  
hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.

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

Er is in deze vergadering geen mededeling gedaan.

7. Stukken ter advisering

7.1 Voorstel tot tijdelijke vervanging raadslid CDA (2013-06-05664)

Raadsbesluit:
a) tijdelijk ontslag te verlenen als lid van de gemeenteraad van de gemeente 

Neerijnen, de heer H.J. Verseijl, wonende te Opijnen, voor een periode van 16 
weken, ingaande op 2 september 2013;

b) toe te laten als tijdelijk lid van de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen voor 
het CDA, de heer A.C. Hakkert, wonende te Heesselt, voor een periode van 16 
weken, ingaande 2 september 2013 en

c) de extra kosten voor deze tijdelijke vervanging, te weten € 1.850,00 via de 
Najaarsnota 2013 bij te ramen.

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

7.2 Voorstel tot instemming met de Ombuigingen begroting 2014 gemeente Neerijnen
(2013-06-16448)

Raadsbesluit:
a) kennisnemen van de actuele stand van de Begroting 2014;
b) vaststellen de Ombuigingen op basis van het kerntakendocument conform de 

overzichten I en II;
c) vaststellen de Ombuigingen met betrekking tot de ambtelijke organisatie conform 

het overzicht III;
d) de Ombuigingen middels de 1e begrotingswijziging 2014 verwerken in de 

begroting 2014 en
e) een krediet beschikbaar stellen van € 100.000,00 ten laste van de voorziening 

onderhoud gebouwen om de ombuigingen op de organisatie te realiseren.

Advies Dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
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7.3 Voorstel tot vaststelling van het Vergaderschema raad- en commissievergaderingen 2014
(2013-06-10339)

Raadsbesluit:
a) vaststellen van het Vergaderschema voor de vergaderingen van de gemeenteraad 

en haar raadadviescommissies voor het jaar 2014.

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

7.4 Voorstel tot vaststelling van de 41e wijziging Gemeenschappelijke regeling Regio 
Rivierenland (2013-06-16634)

Raadsbesluit:
a) vaststellen van de 41e wijziging Gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland.

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

7.5 Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de Programmabegroting 2014 van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (2013-06-16232)

Raadsbesluit:
a) kennisnemen van de programmabegroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017 

van de VRGZ;
b) instemmen met de volgende zienswijze ten aanzien van de programmabegroting 

2014 van de VRGZ:
1) taakstellende bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage van 5%;
2) overschotten uitkeren aan de deelnemende gemeenten en
3) als de  brandweerzorg in de regio gelijkgeschakeld is, eveneens de 

gemeentelijke bijdrage gelijkschakelen naar een bedrag per inwoner.

De heer Veeken (GBN) zegt dat er nu een bepaalde verdeelsleutel wordt gehanteerd voor 
de berekening van de bijdrage van gemeenten aan de VRGZ voor het onderdeel 
brandweer. Is die verdeelsleutel ook van toepassing op de terugbetaling van overschotten?
De heer Van Lith (VVD) vult aan dat wij nu de regie niet meer hebben over ons eigen 
materieel. Dat wil zeggen dat ons materieel ook elders ingezet kan gaan worden. Dus 
zouden wij eigenlijk niet de grootste maar de kleinste netto betaler aan de VRGZ 
onderdeel brandweer moeten zijn. Immers wij hadden alles op orde op het moment dat de 
brandweer is overgegaan, dat kan van menig andere gemeente niet worden gezegd. Hij 
ziet dat niet terug in deze begroting en meerjarenraming, maar wenst daar ook graag over 
geinformeerd te worden.
Toezegging burgemeester Van Hedel: hij zoekt dit even uit en zal hierop schriftelijk 
antwoorden nog voor de komende raadsvergadering.

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

7.6 Voorstel tot vaststelling van de Verordening elektronische publikatie 2013 
(2013-06-16267)

Raadsbesluit:
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a) vaststellen van de Verordening elektronische publikatie 2013.

De heer Veeken (GBN) vraagt of het publiceren van het verlenen van een vergunning in 
het Nieuwsblad Geldermalsen (gemeenterubriek) niet is verdisconteerd in de te betalen 
leges voor die vergunning.
Toezegging burgemeester Van Hedel: hij zegt het antwoordt hierop zo niet te kunnen 
geven, maar zoekt dit even uit en zal dit nog voor de komende raadsvergadering met de 
raad- en commissieleden communiceren.

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

8. Rondvraag

Mevrouw Hooijer – Horstman (VVD) verzoekt om een punt van aandacht voor actuele 
wegenkaarten (TomTom), adressering en straatnamen voor het ambulancevervoer. Het 
komt voor dat er straatnamen op elkaar lijken en zelfs dat dezelfde straatnamen in diverse 
dorpen worden gebruikt, waardoor de ambulance soms teveel zoekende is en later 
arriveert dan nodig is.
Toezegging burgemeester Van Hedel: hij zegt toe hiervoor aandacht te zullen vragen bij 
de VRGZ.

De heer Nijhoff (GBN) heeft vernomen dat de politie nogal aan het agrariers pesten is, ze 
geven bekeuringen voor enkele strootjes op de weg die van een strowagen waaien. Ook is 
er een combine 5 dagen op de parkeerplaats van het industrieterrein neergezet en is de 
eigenaar verboden om die combine met een dieplader te komen halen.
Burgemeester Van Hedel geeft aan dat het landbouwverkeer zich dient te houden aan de 
bestaande wet- en regelgeving. Die regelgeving wordt gehandhaafd door de politie.
Toezegging burgemeester Van Hedel: hij zal navraag doen bij de politiecommandant 
over deze specifieke voorvallen en communiceert dat daarna terug aan de raadsleden.

De heer Nijhoff (GBN) geeft aan de communicatie vanuit het college als slecht te 
ervaren. Mensen moeten uit de krant vernemen wat er in hun dorp gaat plaatsvinden of 
hoe erover is besloten, voorbeeld: Kempke te Haaften. Ook vragen van raadsleden worden 
niet helder door dit college beantwoordt, wat vervolgens meer vragen oproept.
De heer Van Tellingen (VT) vult aan zich hierbij te kunnen aansluiten. De beantwoording 
vanuit dit college is bij tijd en wijle wollig, vaag, vrijblijvend en niet concreet.
Burgemeester Van Hedel geeft aan dat dit de beleving is van individuele raadsleden. Het 
college beantwoordt de vragen naar eer en geweten en zo concreet mogelijk. Wellicht dat 
die beantwoording af en toe niet voldoet aan het verwachtingspatroon bij de vraagsteller, 
maar hij zal dit bespreekbaar maken in het Presidium.
De heer Nijhoff (GBN) zegt dat als u dit toch bespreekbaar maakt in het Presidium, 
bespreek dan ook maar eens de hoeveelheid aan VERTROUWELIJKE bijeenkomsten de 
laatste tijd en de verle vertrouwelijke verslaglegging. Zelfs raadsleden ontbeert op dit 
moment belangrijke informatie.
Toezegging burgemeester Van Hedel: hij zal in het eerstvolgende Presidium 
bespreekbaar maken, de beantwoording van raadsvragen door het college en het houden 
van vertrouwelijke vergaderingen en hoe om te gaan met vertrouwelijke verslaglegging 
richting andere raadsleden.
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De heer De Jong (PvdA) gaat even verder op de inbreng over het Kempke Haaften. Hij 
zegt boos, treurig en verdrietig te zijn over de besluitvorming door het college. Als we 
willen dat burgers participeren, dan zal het college ook naar de dorpstafel Haaften moeten 
komen voor overleg. Vorig jaar 25 oktober 2012 is er in Haaften uitvoerig gesproeken 
over de invulling van het Kempke. Dus is het voor de burgers uit Haaften bijzonder 
verrassend om in de zomer van 2013 te lezen over de herinrichting van het Kempke. Alle 
voorstellen die in oktober 2012 zijn gepasseerd is opzij geschoven. Hij verzoekt het 
college om alle acties voor de herinrichting van het Kempke te staken, totdat er is 
overlegd met de burgers van Haaften en verzoekt tevens aan het college om geen 
onomkeerbare besluiten te nemen.
De heer Mulder (SGP) vult aan dat dit een avond is geweest die door de dorpstafel 
Haaften zelf is georganiseerd, waarbij geen bestuurders aanwezig waren maar wel een 
ambtenaar van de gemeente.
De heer Van Tellingen (VT) kan zich voorstellen dat er van dergelijke avonden wel 
verslagen worden gemaakt en dat er een actieplan binnen het college is besproken en dat 
daarop pas uitvoering wordt gegeven. College is primair verantwoordelijk.
Wethouder Verwoert geeft aan dat er op die avond in oktober 2012 inderdaad geen 
bestuurder aanwezig is geweest. Wel is een voorstel besproken in het college dat 
evenementen vanuit het Kempke worden doorverwezen naar het nieuwe MFC Haaften.
Wethouder Kool vult aan dat er ook is gesproken met het waterschap om de 
waterkwaliteit in het Kempke te verbeteren en over het waterbergingsprobleem. Waarbij is 
gezegd dat het Kempke niet een grote vijver kan zijn.
Toezegging wethouders Verwoert en Kool: zij zullen nog voor de komende 
raadsvergadering de raad hierover nader informeren.
De heer Van Lith (VVD) merkt op dat dit ook gecomuniceerd dient te worden naar de 
dorpstafel hoe tot deze keuze is gekomen.
Wethouder Kool stelt dat dit vanzelfsprekend is, maar de dorpstafel had ook zelf niet een 
jaar hoeven wachten om aan de bel te trekken.

9 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Bestuur
van 13 november 2013

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen J.G. van Maanen
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