
Raadadviescommissie Bestuur
(16044\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : woensdag 13 november 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 A.C. Hakkert (tijdelijk raadslid CDA),
de heer L.D. van Lith (raadslid VVD), mevrouw W.H. Hooijer – Horstman (burger-
commissielid VVD), de heer H. Mulder (raadslid SGP), de heer D. Nijhoff (burger-
commissielid 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 P.J. Scheurwater (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 ing. A. van Gellicum (burgercommissielid CDA) en de heer F.C.M. van het
Hoofd (raadslid CDN).

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 Van Gellicum (CDA) en de 
heer Van het Hoofd (CDN). De laatste wordt vanavond vervangen door de heer 
Scheurwater (CDN).

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 11 september 2013 (inclusief Lijst toezeggingen)

Naar aanleiding van
De heer Veeken (GBN) vraagt of er al geantwoord kan worden op de toezegging met 
betrekking tot de brandweer op bladzijde 3.
Burgemeester Van Hedel heeft het verzoek vanuit Neerijnen ingebracht en kan 
melden dat de verdeelsleutel ook van toepassing is op teruggaven aan de deelnemers.

De heer Nijhoff (GBN) meldt dat er geruchten de ronde doen dat er al vrijwilligers bij 
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de brandweer gepasseerd zijn door beroeps en dat er al kazernes in de aanbieding zijn.
Burgemeester Van Hedel zegt dat er met de vrijwilligers bij het korps GNL niets aan 
de hand is en dat zij in ieder geval niet zijn gepasseerd door beroeps. Hij deelt de zorg 
van de commissieleden maar het is hier niet aan de orde. Ook zijn er inderdaad bij 
enkele gemeenten brandweerkazernes waarbij het in de planning ligt daar geen gebruik 
meer van te maken, maar ook dit is niet in GNL aan de orde. Overigens is al het 
materieel en de vrijwilligers overgegaan naar de VRGZ, die daar nu over gaan.

De heer Nijhoff (GBN) snijdt nogmaals de handhavingszaak aan van de combine op 
bladzijde 4. Wat is de daadwerkelijke reden dat die combine daar 5 dagen heeft moeten 
stilstaan en dat niet eens is toegestaan het met een dieplader daar weg te halen.
Burgemeester Van Hedel geeft aan dat het bedrijf van deze combine vergeten was een 
vergunning aan te vragen voor het rijden met dit voertuig over de weg. Dat de combine 
daar 5 dagen heeft moeten staan weet hij zo niet, het waren in ieder geval wel meedere 
dagen. Het halen met een dieplader was door de omvang van de combine geen optie, 
ook zo mocht het niet over de weg.

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 bespreking

7.1 Memo invulling bezuiniging op de post "representatie"met betrekking tot de jaarlijkse 
gemeentelijke nieuwjaarsreceptie

De heer Nijhoff (GBN) vindt dat de nieuwjaarsreceptie moet plaatsvinden en wel op 
de oude wijze doorgezet. Dus roulerend in alle dorpen binnen de gemeentegrenzen.
De heer de Jong (PvdA) is ook van mening dat we het zo moeten laten als het nu is. 
Dus roulerend in de dorpen, daardoor blijft het laagdrempelig om ernaar toe te gaan 
voor de burgers. Ga praten met de exploitanten van de dorpshuizen voor een win-win-
situatie, dan kan de nieuwjaarsreceptie ook tegen aannemelijke kosten gehouden 
worden in die dorpshuizen.
De heer Scheurwater (CDN) zegt dat we spijkers aan het zoeken zijn op laag water. 
De kosten voor een nieuwjaarsreceptie is kruimelwerk binnen de hele begroting. Dus 
laat gewoon doorgaan.
De heer Beukers (LB) geeft aan voor het houden van de nieuwjaarsreceptie te zijn. 
Maar stel dat de nieuwjaarsreceptie niet meer door gaat, is het dan niet een groot 
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voordeel om de vrijwilligersprijs uit te reiken op vrijwilligersdag. Dan krijgen die 
vrijwilligers die dat winnen misschien nog wel veel meer aandacht en publiciteit.
De heer Mulder (SGP) geeft aan dat de nieuwjaarsreceptie is wegbezuinigd door de 
raad, die heeft daartoe besloten. Als het college ruimte kan vinden binnen het huidige 
budget om de nieuwjaarsreceptie door te laten gaan heeft zijn fractie daar geen moeite 
mee. Ook kan zijn fractie zich erin vinden om volgend jaar weer een Kulturhus of 
dorpshuis aan te doen als daar goede afspraken over te maken zijn. 
De heer Van Lith (VVD) sluit zich aan bij de woorden van de heer Mulder. Maar in 
principe hoeft de nieuwjaarsreceptie voor zijn fractie, op basis van de besluitvorming 
in de raad niet meer gehouden te worden.
De heer Van Tellingen (VT) is het met de vorige sprekers eens dat er besluitvorming 
binnen de raad heeft plaatsgevonden om de nieuwjaarsreceptie niet meer te houden. Als 
de commissie er nu voor kiest het wel door te laten gaan, dan is hij er voorstander van 
om het in "het huis van de democratie" te doen, het gemeentehuis dus die centraal ligt 
in onze gemeente. Hij kan zich dus vinden in het voorstel van het college.
De heer Veeken (GBN) vult nog aan dat het uitreiken van de vrijwilligersprijs op een 
ander moment in het jaar ook geld kost, dus kan die koppeling met de 
nieuwjaarsreceptie net zo goed blijven bestaan.
Burgemeester Van Hedel dankt de commissieleden voor hun inbreng. De nota geeft 
een dwarsverband aan tussen de nieuwjaarsreceptie en de uitreiking van de 
vrijwilligersprijs Neerijnen. Het Presidium heeft erover gesproken en hem de opdracht 
verstrekt om er een bespreekmemo aan te wijden in de raadadviescommissie Bestuur, 
vandaar dat deze notitie nu voor ligt. Tussentijds is de begrotingsvergadering gehouden 
en zijn de voorgedragen bezuinigingen op het budget "representatie" doorgevoerd. 
Vandaar dat hij vanavond graag de gevoelens peilt bij de commissie over het wel/niet 
doorgaan van de nieuwjaarsreceptie, betaald vanuit welke budget en locatiekeuze. Hij 
proeft uit de inbreng dat er wel een meerderheid is te vinden om de koppeling te 
handhaven tussen de uitreiking van de vrijwilligersprijs en de nieuwjaarsreceptie.
De heer Van Lith (VVD) kan zich prima vinden in het laten doorgaan van beide 
gekoppelde activiteiten doch binnen het nu nog beschikbaar zijnde budget 
Representatie. De keuze van het college mag niet leiden tot een overschrijding.
De heer Nijhoff (GBN) houdt vast aan rouleren van de nieuwjaarsreceptie langs de 
dorpen en gekoppeld met de uitreiking van de vrijwilligersprijs. Naar de burgers toe 
gaan!
De heer Beukers (LB) wil in ieder geval de vrijwilligersprijs continueren. Hij vraagt 
zich nog wel af hoe de uitreiking eruit zou zien als we dat op een ander moment in het 
jaar zullen doen, bijvoorbeeld tijdens de vrijwilligersdag.
De heer Van Tellingen (VT) zegt los van de kosten, het gemeentehuis als centraal punt 
binnen onze gemeente te zien waar de nieuwjaarsreceptie zijns inziens gehouden dient 
te worden.
Burgemeester Van Hedel neigt zelf ook naar het houden van de nieuwjaarsreceptie in 
het gemeentehuis, dat het hart van de democratie is. Daarbij ligt het gemeentehuis 
redelijk centraal binnen de gemeente en is het een herkenbaar punt. De uitreiking van 
de vrijwilligersprijs is ook een mooi moment om dat tijdens de nieuwjaarsreceptie te 
blijven doen, want op de vrijwilligersdag is het college al op andere wijze actief. Het 
houden van een nieuwjaarsreceptie is een activiteit van het gemeentebestuur en niet 
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Conclusie

alleen van het college vult hij nog aan. Dus ziet hij hiervoor graag een breed draagvlak.
De heer De Jong (PvdA) kan zich er in vinden om het dit jaar nog een keer te houden 
in "het huis van de gemeente", maar vraagt zich af of de gebruiksvergunning wel toe 
staat dat er zoveel mensen in de raadzaal staan op zo'n moment. Komt de veiligheid 
niet in het gedrang? Met betrekking tot het budget geeft hij nogmaals aan, ga in overleg 
met de exploitanten en bezie of we in de komende jaren gewoon verder kunnen gaan 
langs de dorpen.

Burgemeester Van Hedel concludeert dat de nieuwjaarsreceptie dit jaar in het  
gemeentehuis wordt gehouden en dat we ook de vrijwilligersprijs daarin uitreiken.  
Tevens neemt hij het gevoelen van de heer De Jong mee ten aanzien van de jaren 
daarna.

8. Stukken ter advisering

8.1 Voorstel tot instemming met de toetreding van de gemeenten IJsselstein en Montfoort 
tot de BSR (2013-08-15737)

Raadsbesluit:
a) conform het verzoek van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke 

regeling BSR toestemming te verlenen voor de toetreding van de gemeenten 
IJsselstein en Montfoort tot de Gemeenschappelijke regeling BSR en

b) conform het verzoek van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling BSR instemmen met de wijziging van artikel 4 van de 
Gemeenschappelijke regeling BSR.

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

8.2 Voorstel tot bespreking van de uitkomsten van het externe dossieronderzoek Haaften-
Noord (2013-08-17177)

Raadsbesluit:
a) kennisnemen van de rapportage Haaften-Noord.

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

9. Rondvraag

De heer Nijhoff (GBN) heeft in de krant gelezen dat de overgang van de WABO-taken 
naar de ODR en de IBOR-taken naar de AVRI al rond is. Daarop stelt hij enkele 
vragen, waarbij de nadruk ligt op het feit dat hij niet meer begrijpt waarom wij, als raad 
in december daar dan nog over moeten besluiten als het toch al geregeld is. Ook het 
personeel is al ingelicht, dus worden we voor een voldongen feit gesteld. 
Wethouder Krook antwoordt dat de uitbesteding van die taken al is opgenomen in het 
coalitie-akkoord en ook binnen uw raad is er al regelmatig over gesproken. Het komt 
dus voor u niet als een volslagen verrassing. Daarbij gaat het college over de 
bedrijfsvoering en dus het personeel en krijgt de raad in december een raadsvoorstel 
die gaat over deelname/wijziging aan/van de Gemeenschappelijke regeling. Het college 
is inderdaad al heel ver in dit traject, want er is gekoersd op overgang van taken (en 
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daarbij volgend het personeel) per 1 januari 2014. Het ware dus niet netjes geweest van 
het college als ze tot december zouden hebben gewacht met het inlichten van het 
personeel.
Wethouder Kool vult nog aan dat de besluitvorming in de raad van december eigenlijk 
een vervolgstap is op al eerder ingezet beleid. Het college heeft dit daarom bewust naar 
buiten gecommuniceerd om duidelijkheid te verschaffen.

De heer Veeken (GBN) verbaast zich over het feit dat het schijnbaar moeilijk is om 
documenten op te zoeken via het DECOS-systeem. Raadsleden mogen er niet in kijken 
en hij krijgt een beetje het gevoel dat het als een grote bak fungeert waar alle 
documenten en informatie wordt ingegooid, zonder te weten hoe we het er weer uit 
krijgen. Vervolgens moet er dan iemand van buiten komen om de documenten na te 
kijken (doelend op het dossieronderzoek). Wellicht moet dit maar eens besproken 
worden in de werkgroep RIS.
De heer Van Lith (VVD) reageert op de heer Veeken, door te stellen dat hij wel erg 
redeneert op basis van een vooringenomen standpunt.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Bestuur
van 4 december 2013

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen J.G. van Maanen
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