
Raadadviescommissie Bestuur
(14590\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : woensdag 28 november 2012
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 H.J. Verseijl (raadslid 
  CDA), de heer J.H.F. Gelens (burgercommissielid CDA), de heer L.D. van 
  Lith (raadslid VVD), mevrouw W.H. Hooijer – Horstman (burgercommissie- 
  lid VVD), de heer H. Mulder (raadslid SGP), de heer D. Nijhoff (burgercom-
  missielid SGP), mevrouw H.B. Challik (raadslid PvdA), de heer M.W.M. 
  Jansen (plaatsvervangend burgercommissielid PvdA), de heer F.A. Beukers 
  (raadslid 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) en de heer drs. J. Krook 
  (wethouder).

Afwezig : de heer H de Jong (burgercommissielid PvdA) en de heer G.C. Ton 
  (burgercommissielid LB).

Nr. Omschrijving agendapunt
1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Een 
bijzonder woord van welkom aan de heer H. Wallet, accountant van Ernst & 
Young die vanavond aanwezig is m.b.t. agendapunt 6.1.

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 31oktober 2012 
(inclusief de Lijst toezeggingen)
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5.1 Lijst ingekomen stukken
Advie
s

De lijst ingekomen stukken kan v.w.b. de raadadviescommissie Bestuur als  
hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.

5.2 Mededelingen
- portefeuillehouders
- programmaraden Regio Rivierenland/Algemeen Bestuur
- commissieleden
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Burgemeester Van Hedel meldt dat er vandaag een Memo aan de raad- en 
commissieleden is gezonden, waarin de data voor de te houden Burgeravonden 
voor 2013 staan vermeld. 
Burgemeester Van Hedel zegt dat er een positieve ontwikkeling te melden valt 
m.b.t. de oud- en nieuwjaarsviering in Waardenburg. Er zijn initiatiefnemers bereid 
gevonden om het feest daar te organiseren en dus is de verwachting dat de oud- en 
nieuwjaarsviering in alle dorpen, gelijk aan vorig jaar door kan gaan.

6. Stukken ter bespreking
6.1 Boardletter accountant m.b.t. de interim-controle op de jaarrekening 2012 en het 

benoemen van aandachtspunten voor de controle van de jaarrekening 2012 
(2012-09-15703)
De heer Wallet (accountant E&Y) zegt dat de boardletter is voorgesproken met 
de portefeuillehouder en blij te zijn met de reactie die het college heeft gegeven op 
de daarin opgenomen aanbevelingen. Ook constateert hij dat de interne beheersing 
goed op orde is bij de gemeente Neerijnen, zodat sprake is van een goed 
fundament. Wel zijn er door ziekte achterstanden opgelopen bij de interne controle. 
Het college heeft aangegeven dat die achterstand wordt ingelopen, voordat met de 
controle van de jaarrekening wordt gestart. Ten aanzien van de belangrijke 
bevindingen wil hij aanhalen de grondexploitaties. Uit de rapportage van 
Companen is op te merken dat de huidige programmering niet aansluit op de 
behoeften van de (toekomstige) bewoners, zowel in aantallen als in typen. Hij 
vraagt daarom aandacht hiervoor bij de actualisatie van de grondexploitaties. Ook 
wijst hij op de wijziging m.b.t. de NIEGG (niet in exploitatie genomen gronden) 
door de commissie BBV. In dit kader wijst hij op het project Slingerbos, de raad 
moet dar nu iets van vinden. Voor wat betreft de economische omgeving haalt hij 
aan, dat het van belang is om een periodieke analyse op te stellen waaruit blijkt dat 
de waardering van de activa juist is verantwoord in de jaarrekening 2012. Hierbij is 
gekozen als waarderingsgrondslag in uw financiële verordening de historische 
kostprijs verminderd met afschrijvingen of lagere marktwaarde. Gezien de 
negatieve trend van de laatste tijd en de tegenvallende verwachtingen t.a.v. 
vastgoedontwikkelingen is het zaak om de portefeuille te beoordelen en mogelijk te 
komen tot noodzakelijk afwaarderingen. Ook zal straks de daadwerkelijke waarde 
van het MFC-Haaften nog toegevoegd worden aan de vastgoedportefeuille van de 
gemeente en gewaardeerd op de balans in de jaarrekening. Nieuw voor 2013 is de 
verplichte IT-audit op de koppeling DigiD en is verheugd te hebben gelezen dat het 
college die zal laten uitvoeren. Daarnaast zijn er nog wat actuele ontwikkelingen 
opgenomen, zoals de afschaffing van het BTW-compensatiefonds in 2014, het 
verplichte schatkistbankieren voor gemeenten, de (mogelijke) invoering van de 
Wet HOF en het nieuwe landelijke beleid m.b.t. de sociale werkvoorziening dat 
veel consequenties heeft voor vooral Lander. Deze laatste ontwikkeling wordt dan 
ook kritisch gevolgd als bijzonder aandachtspunt bij de verbonden partijen.
De heer Veeken (GBN) vraagt de accountant naar een uitleg over het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid die in de boardletter oranje is weergegeven, maar daarover 
niets heeft gehoord.
De heer Wallet (accountant E&Y) meldt dat er wel inkoop- en 
aanbestedingsbeleid is in de gemeente Neerijnen, maar dat er op basis daarvan toch 
afwijkingen mogelijk zijn. Dus aanscherping is in zijn ogen gewenst.
De heer Veeken (GBN) vraagt of de uitbesteding van de Wmo aan Tiel hier ook 
onder valt.
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De heer Wallet (accountant E&Y) zegt dat de regionale aanbestedingen niet 
onder het lokale inkoop- en aanbestedingsbeleid vallen.
De heer Van Lith (VVD) vraagt of de reserve grondexploitatie voldoende in 
evenwicht is om de risico’s die we (mogelijk) daarmee (gaan) lopen af te dekken.
De heer Wallet (accountant E&Y) zegt dat de reserve van 2.1 miljoen naar 
verwachting voldoende zal zijn.
De heer Van Tellingen (VT) zegt te lezen op bladzijde 1 over de collegewisseling 
en langdurige ziekte onder personeel op sleutelposities. Hij vraagt of de accountant 
ook melding maakt van ziekte onder het personeel in boardletters bij grotere 
gemeenten.
De heer Wallet (accountant E&Y) antwoordt dat dit uiteraard vaker voorkomt in 
boardletters van kleine gemeenten, waar meestal gewerkt wordt met 
eenmansfuncties dan bij boardletters van grotere gemeenten, waar vervanging 
makkelijker intern te realiseren valt.
De heer Mulder (SGP) is blij te lezen dat we aandacht moeten besteden aan de 
woningmarkt. Hij vraagt zich af of we aan de uitspraken van de commissie BBV 
wettelijk gebonden zijn.
De heer Wallet (accountant E&Y) zegt dat de commissie BBV een ministeriele 
commissie is, dus geen wettelijke status maar de commissie kan wel nadere 
regelgeving opleggen.
De heer Mulder (SGP) heeft begrepen dat er concrete plannen dienen te zijn ter 
onderbouwing van de NIEGG. Hoe verhoudt zich deze t.o.v. de invoering van de 
wet HOF.
De heer Wallet (accountant E&Y) antwoordt dat de invoering van de wet HOF 
nog niet definitief is, dus valt daar nog niet veel over te zeggen.

De heer Verseijl (CDA) vraagt de wethouder hoe de inhaalslag vanuit de 
ziekteperiode vorm gaat krijgen. Wordt hierbij gebruik gemaakt van externe inzet.
De heer Veeken (GBN) zegt dat de Wmo uitbesteding aan Tiel al even is genoemd 
vanavond. Grootste bezwaar is dat er geen accountantscontrole op uitgevoerd kan 
worden door onze eigen accountant en hij zegt dat dit destijds de reden is dat we 
het contract wilden beëindigen. Hij vraagt hoe ver het staat met de opzegging van 
het contract.
De heer Mulder (SGP) vraagt of het in de toekomst mogelijk is om de raad in een 
vroeger stadium te melden over ziekte bij strategisch belangrijke functies binnen de 
organisatie, zoals die van de controller.
De heer Van Tellingen (VT) vraagt hoe het staat met de gemaakte opmerking over 
de woningmarkt in relatie tot de plannen van het MFC.
Wethouder Krook geeft aan dat de inhaalslag intern zal plaatsvinden. Voor zover 
hem bekend zal de aanbesteding Wmo opnieuw in de markt worden gezet.
De heer Veeken (GBN) breekt hierop in door te melden dat hij heeft vernomen dat 
er opnieuw een greep uit de kas is gedaan door een ambtenaar in Tiel. Hij vraagt of 
of wij daardoor nog gedupeerd worden.
Wethouder Krook vervolgd zijn beantwoording door te stellen dat Tiel hiervoor 
goed verzekerd is en ook door Tiel zal worden afgedaan. Hij geeft toe dat er eerder 
melding gedaan had kunnen worden van ziekte bij de controller en gaat ervan uit 
dat de dekking van 1.1 miljoen m.b.t. het MFC toereikend zal zijn. Voor de 
jaarrekening dit nog worden duidelijk gemaakt.
De heer Mulder (SGP) vraagt naar een memo met uitleg over de gevolgen van de 
Wet HOF.
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Toezegging wethouder Krook: meldt dat we nog niet precies weten hoe de Wet 
HOF zal uitpakken en zullen dit kenbaar maken met een memo zodra daar meer 
duidelijkheid over beschikbaar is.
De heer Veeken (GBN) komt nog terug op de opzegging van het contract Wmo 
Tiel. Moet de raad dit opzeggen?
Wethouder Krook zegt dat er gekeken zal worden naar het contract met Tiel, 
maar dat samenwerking met Tiel op zich groot genoeg is om dit adequaat te 
kunnen doen. Ook de accountant verwijst in zijn rapportage op de noodzaak om te 
komen tot samenwerking.
De heer Veeken (GBN) wijst naar de negatieve gevolgen van de niet in te schatten 
kosten Wmo door de openeindfinanciering.
Wethouder Krook zegt dat de Wmo inderdaad een openeindfinanciering is 
waarvan diegene die daar recht op hebben gebruik van moeten kunnen maken.

De voorzitter concludeert dat de boardletter van de accountant voldoende is  
besproken. Hij dankt de heer Wallet voor zijn aanwezigheid en heldere toelichting.

7. Stukken ter advisering
7.1 Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2013 (2012-09-15691)

Besluit tot vaststelling van:
1. de verordening op de heffing en invordering van Onroerende Zaak 

Belasting 2013;
2. de verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2013;
3. de verordening op de heffing en invordering van de Lijkbezorgingrechten 

2013;
4. de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en invordering 

van de Lijkbezorgingrechten 2013;
5. de verordening op de heffing en invordering van Leges 2013 en
6. de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en invordering 

van Leges 2013.
Advie
s

Dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.

7.2 Voorstel tot vaststelling van de 1e wijziging op de Begroting 2013 gemeente 
Neerijnen (2012-09-14996)
Besluit:

1. de 1e wijziging van de Programmabegroting 2013 vast te stellen en
2. de 1e wijziging van de Programmabegroting 2013 te verwerken in de 

programmabegroting 2013 en de meerjarenbegroting 2013-2017.
Advie
s

Dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.

7.3 Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de begroting 2013 en de 
meerjarenraming 2014-2016 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
(2012-09-15629)
Besluit in te stemmen met:

a. de programmabegroting 2013 en kennis te nemen van de meerjarenraming 
2014-2016 van de VRGZ;

b. het beschouwen van de BTW-constructies geregionlaiseerde brandweer 
voor 2013 als budgettair neutraal, in die zin dat door gemeenten niet meer 
bijgedragen wordt aan extra BTW-lasten dan via het BCF door gemeenten 
gecompenseerd kan worden;

c. het in te laten vullen van de bezuinigingsstelpost, welke oploopt naar 
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€ 1.479.000,= in 2015 door concrete maatregelen en
d. bijgevoegde conceptbrief zienswijze aan de VRGZ.

De heer Veeken (GBN) vraagt of de opheffing van het BTW-compensatiefonds 
nog nadelige gevolgen kan hebben voor onze brandweerkazernes bij het opgaan in 
de regionalisering van de brandweer.
Toezegging burgemeester Van Hedel: hij verwacht niet dat de opheffing van het 
BTW-compensatiefonds nog nadelige gevolgen zal hebben voor onze 
brandweerkazernes. Maar zal voor alle zekerheid dit nog even navragen en het 
antwoordt schriftelijk doen toekomen.
De heer Veeken (GBN) vraagt voor wie de handgeschreven aantekeningen in het 
bijlagendocument “advies begroting 2013 GR VRGZ” uitgebracht door de 
adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen.
Toezegging burgemeester Van Hedel: hierop moet hij het antwoord schuldig 
blijven. Hij laat dit nagaan en zal deze vraag schriftelijk beantwoorden.
De heer Mulder (SGP) vraagt of het mogelijk is om toekomstige documenten met 
kleuren tabellen ook in kleur te verstrekken, gekopieerd in zwart-wit zijn deze 
pagina’s niet te raadplegen.
Toezegging burgemeester Van Hedel: hij zal ervoor zorg dragen dat de 
raadsleden, nog voor de raadsvergadering van volgende week een digitale 
kleurenuitgave krijgen toegezonden.
De heer Veeken (GBN) zegt te lezen in het advies (die als bijlage is toegevoegd) 
op bladzijde 4 dat: “tot slot adviseert de VRGZ u om ten aanzien van de 
compensabele BTW (BCF) voor 2013 uit te gaan van € 0,58 per inwoner”. Is die 
bijdrage alleen bedoeld voor Neerijnen of voor alle gemeenten en hoe komt men 
aan dat bedrag.
Toezegging burgemeester Van Hedel: hij zal dit navragen en laat dat schriftelijk 
aan de raad- en commissieleden weten voor de komende raadsvergadering, waarbij 
hij ook een onderbouwing zal aanleveren voor die € 0,58 per inwoner.

Advie
s

Dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd. 

7.4 Voorstel tot instemming met de veiligheidsstrategie meerjarenbeleidplan 2013-
2014 Politie Oost-Nederland (2012-09-15381)
Besluit;
in te stemmen met de twee reacties op de veiligheidsstrategie-meerjarenbeleidplan 
2013-2014 Politie eenheid Oost-Nederland:

1. de gezamenlijke reactie vanuit District de Waarden en
2. de aanvullende reactie van Neerijnen.

De heer Van Lith (VVD) vraagt naar de oplossingspercentages van de 
woninginbraken in Neerijnen die volgens hem behoorlijk achterblijven.
Toezegging burgemeester Van Hedel: hij kan deze percentages niet weergeven in 
absolute cijfers, maar vraagt dat na en zal hierop schriftelijk antwoorden.

Advie
s

Dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd. 

8. Rondvraag
De heer Mulder (SGP) maakt van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat hij 
een vraag heeft gehad van een inwoner over de rotonde bij Tuil. Als je de rotonde 
verlaat staat er aan de linker kant van de weg wel een bord einde bebouwde kom, 
maar die is aan de rechterzijde waarschijnlijk vergeten. Hij ontbreekt in ieder 
geval. Graag aandacht hiervoor.
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De heer Veeken (GBN) vraagt het college om aandacht voor het feit dat er in 
Opijnen, na het oversteken van de weg voor het leggen van de glasvezelkabel, 
diezelfde weg eenvoudig wordt gedicht met klinkers.
De heer Nijhoff (SGP) sluit hier graag op aan door te melden dat ook de 
voerpaden in Waardenburg, na de kabellegging er schots en scheef bijliggen. Ook 
hiervoor graag aandacht.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Bestuur
d.d. 23 januari 2012

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen J.G. van Maanen
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