
Raadadviescommissie Bestuur
(16044\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : woensdag 4 december 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 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),F.C.M. van het Hoofd (raadslid CDN), de heer
drs. E.J. van Tellingen (onafhankelijk raadslid VT), mevrouw J.W. Vonk-van Meteren
(loco-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 D. Nijhoff (burgercommissielid SGP).

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De 
heer D. Nijhoff (SGP) is niet aanwezig vanavond.

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is gebruik gemaakt van het spreekrecht door de heer De Rooij.
De heer Van Zandwijk had ook spreekrecht aangevraagd maar heeft verstek laten 
gaan.
De heer De Rooij spreekt o.a. in over een besluit van een bestuursorgaan waartegen 
bezwaar en beroep open staat inzake illegale bouw van een bijgebouw. De 
commissieleden gaan niet in op deze besluitvorming en vragen het college een advies 
aan hen uit te brengen hoe te reageren op de inspraak.

3. Vaststelling agenda

De agenda is gewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 7.2 wordt behandeld voor agendapunt 7.1.

4. Besluitenlijst van de vergadering van 13 november 2013 (inclusief Lijst toezeggingen
)

Inhoudelijk en n  aar aanleiding van  
De heer Nijhoff heeft vanuit de krant de datum van de nieuwjaarsreceptie vernomen. 
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De raadsleden hebben echter nog geen uitnodiging ontvangen. 
Burgemeester Van Hedel geeft aan de de nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op 
9 januari 2014 vanaf 19.30 uur op het gemeentehuis De media hebben hun 
berichtgeving waarschijnlijk gebaseerd op de openbare besluitenlijst van het college. 
De heer Veeken vraagt zich af wat de heer Van Lith bedoelt met de zinsnede op 
pagina 5 over het redeneren op basis van een vooringenomen standpunt. 
De heer Van Lith geeft aan dat hij ook niet weet wat hij bedoelt en dat wat hem 
betreft de zinsnede kan worden verwijderd.
De voorzitter meldt nog dat op pagina 1 onderaan de melding kwam van de heer 
Nijhoff van SGP en niet van de heer Nijhoff van GBN.

De besluitenlijst is gewijzigd 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

Toezegging

Toezegging

Er zijn in deze vergadering twee mededelingen gedaan door wethouder Verwoert.
- Afgesproken is dat over werkzaamheden aan de Bernhardstraat in Haaften twee 
weken van tevoren zou worden gecommuniceerd. Hiervan wordt nu afgeweken. 
Vandaag zijn omwonenden geïnformeerd dat de aannemer in de loop van volgende 
week aan zal vangen met de werkzaamheden. Raadsleden zullen deze informatie ook 
ontvangen.
De heer Nijhoff geeft nog aan dat ook de provincie geïnformeerd moet worden over 
de werkzaamheden in de Bernhardstraat.
- Afgesproken is dat in de loop van deze maand het college de raad zal informeren 
over de financiële situatie van het MFC Haaften. Wethouder Verwoert meldt dat nog 
niet alle rekeningen binnen zijn en de situatie complex is door btw-regelgeving. 
Alvorens de raad te informeren wil het college eerst een toetsing door onze 
accountant. Hierover is op 13 december a.s. een gesprek gepland Vervolgens zal de 
raad nog dit jaar een 'concept/tussentijdse' financiële rapportage ontvangen over MFC 
Haaften.

7. Stukken ter bespreking

7.1 informatienota Boardletter 2013

De boardletter over de interim controle 2013 is in deze vergadering toegelicht door 
de accountants van Deloitte, de heren Bekker en Van Arkel.

Deloitte adviseert de Gemeenteraad in overweging te nemen om de Auditcommissie 
wederom in te voeren.
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Afspraak

Afspraak

De heer Beukers vraagt op wiens initiatief het gesprek op 13 december a.s 
plaatsvindt.
De accountant geeft aan dat het gesprek op beider initiatief is gepland.
De heer Veeken vindt de zinsnede 'in control zijn en blijven' zorgelijk. Waarom staat 
er niet gewoon 'is in control'?
De accountant geeft aan de gemeente in control is.
De heer Veeken vraagt in hoeverre gemeente Neerijnen ook te maken heeft met 
topinkomens? Ook vraagt hij zich af waarom aandachtspunt 7 op blz. 6 over interne 
functiescheiding nog steeds niet is geregeld. Ook in eerdere jaren is hierop door de 
accountant al gewezen. 
Aangegeven wordt dat onze vorige accountant van mening was dat functiescheiding 
voldoende was geborgd en dat het anderzijds gaat om een voortdurende ontwikkeling 
die constant de aandacht heeft.
Bij aandachtspunt 8 op blz. 7 wil de heer Veeken graag weten waarom de accountant 
de bouwgrondexploitatie Haaften-noord bestempelt als een complex project. 
De accountant geeft aan dat Haaften-Noord voor hen een complex project is omdat 
er gewijzigde btw regelgeving is, er diverse subsidiestromen zijn en er een MFC 
binnen dit complex wordt gebouwd.
Verder wil hij graag weten in welke vorm de raad geïnformeerd wordt over 
frauderisico's en hoe de checklist eruit gaat zien.
Wethouder Krook geeft aan dat het college positief staat ten opzichte van het 
opnieuw  invoeren van de Auditcommissie. Over het voeren risicomanagement zal 
het college met een advies naar de raad komen. Over de verwerking van de 
grondexploitatieprojecten in de jaarrekening volgt inderdaad een gesprek met de 
accountant. De uitkomsten van dit gesprek worden verwerkt in de jaarrekening 2013.
De heer Mulder wil graag het onderwerp Auditcommissie agenderen voor het 
Presidium.

7.2 Discussie(informatie)nota Intergemeentelijke samenwerking "verder in Neerijnen" 

De heer Nijhoff vindt het een slecht stuk. Ook vindt hij het krantenartikel waarin de 
gemeentesecretaris aangeeft dat hij de gemeente klaarmaakt voor herindeling niet 
gepast.Hij vraagt zich af wat de rol en invloed is van de raad als in dit stuk al wordt 
gezegd dat je het als kleine gemeente niet alleen kan.Ook wordt gezegd dat de 
werkwijze zakelijker gaat worden. Nijhoff hoopt dat onze burgers dan niet als 
nummer worden behandeld. Voor GBN is een geografische en maatschappelijke 
binding geen must voor samenwerking, voorkeur gaat naar samenwerking waarin 
kwaliteit wordt geleverd en waarin geld bespaart wordt voor burgers.
De heer Mulder vraagt zich af of het standpunt van de gemeentesecretaris over 
herindeling ook bekend is bij het college. SGP hecht aan geografische binding bij 
samenwerking. SGP wil graag na de verkiezingen terugkomen op de keuze voor 
mogelijke samenwerkingspartners.
De heer Van Tellingen vindt het een teleurstellend stuk. Het is vlees noch vis op de 
korte en lange termijn. Kiest het college tegen herindeling tenzij 'hogere machten' ons 
dwingen? De gemeentesecretaris maakt Neerijnen klaar voor herindeling; wat vindt 
het college daarvan? Van Tellingen is van mening dat het doen van politieke 
uitspraken een gemeentesecretaris niet past. Ook heeft hij gelezen dat de CdK met de 
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minister spreekt over Neerijnen. Bepaalt de omgeving wat wij willen of willen we 
zelf ook nog iets? Van Tellingen is voor een herindeling met Geldermalsen vanuit de 
eigen keuze van de gemeente.
De heer Van Lith kijkt anders naar het voorliggende stuk. Het is maar hoe je het 
leest, uiteindelijk neemt de raad een besluit over samenwerking. Hij is van mening 
dat de opmerkingen over de gemeentesecretaris een schaduw werpen op de discussie. 
De raad moet zelf zijn standpunt bepalen. De VVD is voor samenwerking, maar dat 
gaat ten koste van de regie en politieke legitimatie. Ook de accountant geeft aan dat 
Neerijnen als kleine gemeente niet alles zelf kan. De nu uit te besteden taken moeten 
wellicht in de toekomst weer worden teruggenomen in een groter bestuurlijk geheel. 
Bij het zetten van een stip op de horizon richting herindeling lijkt het handig te kiezen 
voor geografische samenwerking, in ons geval voor Geldermalsen. Wellicht dat voor 
de piofach-taken aansluiting gezocht kan worden bij het cluster Culemborg-
Geldermalsen-Tiel.
De heer Beukers is van mening dat afslanking door regievoering goede 
toekomstmogelijkheden geeft. Hij vindt dat Neerijnen, mits betaalbaar, toegankelijker 
is voor burgers dan een groter geheel.
De heer De Jong geeft aan dat we zelf een voorschot moeten geven op wat wel willen 
als gemeente. Het huidige apparaat krijgt een dikke voldoende, kunnen in regie 
werken en zijn klaar voor een volgende stap. Hij volgt de lijn van Van Lith over een 
stip op de horizon met name richting Geldermalsen en eventueel Lingewaal.
Wethouder Verwoert is verbaasd over een aantal reacties. In de raadwerkgroep 
Samenwerking is afgesproken dat het college een discussiestuk over samenwerking 
richting de commissie zou brengen en dus geen voorstel. In de raadwerkgroep is 
aangegeven dat men in de openbaarheid met de leden van de raadscommissie wilde 
discussiëren over samenwerking.
De heer Wanrooij, (gemeentesecretaris) krijgt het woord en geeft aan dat hij 
verbaasd is over het artikel in de krant. Wellicht is het artikel geschreven op basis van 
oude uitspraken. Alle decentralisaties leveren heel veel werk op voor kleine 
gemeenten. Als je ieder jaar moet bezuinigen en toch alle bordjes in de lucht moet 
houden volgt onvermijdelijk opschaling. De keuze en het besluit hierover is aan de 
gemeenteraad.
De heer Nijhoff geeft de heer Wanrooij de tip mee om de krant te verzoeken onjuiste 
berichtgeving te rectificeren, dat heeft GBN in het verleden ook al eens verzocht.
De heer Beukers verzoekt de gemeentesecretaris het intern zo te organiseren dat ze 
zo goed mogelijk in staat zijn de producten te leveren en dat ze na opdracht van de 
raad klaar zijn voor andere stappen.
De heer Van Tellingen geeft nog aan dat hij van mening is dat er terughoudendheid 
moet zijn van ambtenaren ten aanzien van het doen van politieke uitspraken binnen 
regio Rivierenland.
Wethouder Verwoert  geeft aan dat het college 'niets vindt' van herindeling. Dit is een 
discussiestuk voor deze commissieleden. Het college is echter graag bereid een 
voorstel te maken over samenwerking en herindeling als de raad daartoe een opdracht 
geeft.
Wethouder Krook geeft aan de de raad de begroting voor 2014 heeft vastgesteld. 
Onze organisatie is met deze omvang op bepaalde beleidsterreinen, denk bijvoorbeeld 

4



Raadadviescommissie Bestuur
aan jeugdzorg, te klein om alles zelf te doen. Juist door taken op afstand uit te laten 
voeren wordt vormgegeven aan het zijn van een regiegemeente.
Mevrouw Challik merkt nog op dat we met deze kleine organisatie niet langer de 
kaasschaafmethode voor budgetten toe kunnen passen.
De heer Nijhoff stelt dat GBN absoluut niet voor herindeling is. Ook geeft hij aan dat 
hij van mening is dat we als gemeente al verder hadden kunnen zijn in het 
samenwerkingsproces als het college actie had ondernomen.Hij heeft dat gehoord via 
de politiek in verschillende gemeenten. Uitgangspunt voor GBN is dat de burgers er 
beter van moeten worden. 
De heer Van Lith geeft aan dat in de raadwerkgroep de standpunten van partijen niet 
gelijk waren en dat daarom voorgesteld is in de openbaarheid hierover te 
discussiëren. VVD kiest voor samenwerking in een geografisch cluster.
De heer Veeken vraagt aan de heer Van Lith wat zijn specificatie is voor geografische 
binding.
De heer Van Lith geeft aan dat de burgers/dorpen gericht zijn op bepaalde gemeenten 
om ons heen, met name op Geldermalsen en Zaltbommel.
De heer Van Tellingen heeft gelezen dat het perspectief van de Bommelerwaard is 
gericht op Den Bosch. Geldermalsen is qua samenstelling vergelijkbaar met 
Neerijnen (veel kleine kernen, beide aan A2 en A15). Hij acht gemeente Neerijnen 
niet in staat waar te maken wat ze wil ; het zijn van regiegemeente. Krachtig 
regievoeren lukt alleen tegen veel kosten. Vanwege onze financiële positie moet je 
komen tot een keuze om op te schalen. Hij geeft aan dat hij waardering heeft voor de 
ambtelijke organisatie. Om de regierol goed in te kunnen vullen overvragen wij 
onszelf en leggen we een grote druk op een kleine organisatie.
De heer Van het Hoofd is van mening dat toekomstgericht werken in het belang is 
van de bewoners in het Rivierengebied. De toekomst voor Neerijnen ziet hij richting 
samenwerking/herindeling met Geldermalsen en mogelijk Lingewaal.
De heer Beukers merkt op dat een puur politieke uitspraak van de heer Van het 
Hoofd vanwege zijn naderende afscheid niet op zijn plaats is.
De heer Van het Hoofd is het daar niet mee eens. Hij is verantwoordelijk tot het 
laatste moment.
De heer Mulder sluit zich aan bij de opmerking van de heer Beukers.
De heer Van Lith is het niet eens met de heren Beukers en Mulder omdat een 
politicus inderdaad verantwoordelijkheid draagt totdat hij afscheid neemt.
De heer Nijhoff is van mening dat we zelfstandig kunnen blijven als we taken op een 
goede manier wegzetten en samenwerking. Belangrijk is om dicht bij de burgers te 
blijven. Als we moeten, dan moet het, maar nu nog niet.
De heer Van Lith vraagt zich af hoe we nu verder met dit document om gaan?
De heer Hakkert is van mening dat we de informatie over regiegemeente en 
samenwerkingsvormen mee moeten geven aan de nieuw te vormen coalitie. Er zijn 
grote verschillen tussen de partijen. Burgers kunnen zich bij de verkiezingen 
uitspreken.
Wethouder Verwoert geeft aan dat hij met wethouders/bestuurders heeft gesproken 
van Buren, Neder-Betuwe, Zaltbommel, Maasdriel, Tiel, Culemborg, Geldermalsen 
en Lingewaal. Hij geeft aan geen invloed te hebben op hoe deze bestuurders de 
gesprekken terugkoppelen naar raadsleden. Hij vraagt de commissie wat zij nu 
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Conclusie

verwacht van het college. Krijgt het college een opdracht of wordt later opdracht 
gegeven aan een nieuw college?
Alle partijen geven aan dat zij dit college vragen een stuk voor te breiden dat kan 
dienen als overdrachtsdocument naar een nieuw college en dat in de tussentijds 
gewoon gesprekken kunnen worden gevoerd over samenwerking. De commissie wil 
graag op de hoogte gehouden worden van de voortgang.

8. Stukken ter advisering

8.1 Voorstel tot tijdelijke vervanging raadslid CDA {2e periode}  (2013-09-05664)

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

Neerijnen aan de heer H.J. Verseijl (CDA), wonende te Opijnen voor een 
periode van 16 weken ingaande op 23 december 2013;

b) toe te laten als tijdelijk lid van de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen 
voor het Christen Democratisch Appèl, de heer A.C. Hakkert, wonende te 
Heesselt voor een periode van 16 weken ingaande 23 december 2013 en

c) de extra kosten voor deze tijdelijke vervanging, te weten € 1.850,00 (exclusief 
mogelijke indexering per 1 januari 2014) via de Voorjaarsnota 2014 bij te 
ramen.

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

8.2 Voorstel tot toelating raadslid voor de VVD (2013-09-05664)

Raadsbesluit:
a) mevrouw D.T. de Zeeuw – Wielders, wonende te Neerijnen toe te laten als lid 

van de raad van de gemeente Neerijnen.

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

8.3 Voorstel tot inventarisatie van wensen en bedenkingen met betrekking tot het 
voornemen om overdracht van integrale taken in het kader van beheer openbare 
ruimte aan de AVRI en taken in het kader van de omgevingswet aan de ODR (2013-
09-15807)

Raadsbesluit:
a) de volgende wensen en bedenkingen naar voren te brengen met betrekking tot 

het voornemen om uitvoerende taken over te dragen aan de AVRI en ODR:
1. ..........
2. ..........

De heer Nijhoff wil graag weten hoe het personeel denkt over de overgang naar de 
AVRI. Bij de ODR zijn verschillende juridische fouten gemaakt. Dat heeft GBN al 
eerder aangegeven maar daar is niet op gereageerd. GBN mist een toelichting op de 
uitvoering van werkzaamheden, hoe gaat het bijvoorbeeld met begraven en de 
klachtenlijn. Dat staat niet in het stuk.
De heer Mulder wil graag als advies meegeven dat na 1 jaar een evaluatie volgt. Ook 
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hij zou wat meer informatie willen hebben op de uitvoering van werkzaamheden als 
klachtenlijn, lokale loketfunctie en uitvoering welstand.
De heer Beukers heeft in het advies gelezen dat naar verwachting eind november 
2013 het sociaal statuut akkoord zou zijn. Het is nu 4 december en hij vraagt zich af 
of het statuut akkoord is.
De heer Van Lith geeft aan waarde te hechten aan waarborgen voor het personeel 
over hun dienstverband. Ook vraagt hij aandacht voor het waarborgen van afhandelen 
van klachten/meldingen door burgers. Bij de ODR kan vergunningverlening sneller 
en efficiënter verlopen. Een grote organisatie is minder kwetsbaar en kan meer 
kwaliteit voor burger en bedrijf worden geleverd.
De heer Van het Hoofd is van mening dat werknemers meer kansen krijgen bij AVRI 
en ODR dan dat ze hebben bij onze gemeente.
De heer Van Tellingen vraagt zich af of in dit voorstel van het college de keuze voor 
regiegemeente past.
De heer De Jong geeft aan dat de ambtenaren belangrijk zijn voor PvdA. Elke 
verandering geeft onzekerheid bij mensen. Hij wil het college meegeven dat er een 
goede opvang en overgang moet zijn voor de medewerkers. Blijf openstaan voor 
problemen die mogelijk de komende tijd ontstaan.
Wethouder Krook geeft aan dat de overdracht van taken niet licht is opgevat door het 
college. Veranderen is onzeker. Er is al geruime tijd intensief overleg, in verschillende 
vormen, gevoerd met medewerkers. Het proces is zorgvuldig verlopen. Deze 
overdracht van taken past binnen het eerder vastgestelde document over 
regiegemeente. We staan open voor wat op een ieder afkomt de komende maanden en 
hebben daar een luisterend oor voor. Het college is ervan overtuigd dat dit een goede 
stap is voor iedereen.
Wethouder Kool geeft aan dat er inderdaad bij ODR enkele vergunningen van 
rechtswege zijn verleend. Dit is in overleg met de betreffende gemeente gegaan. De 
ODR is inmiddels ruim een half jaar in werking en de ervaringen van het college zijn 
positief. Natuurlijk kunnen we niet garanderen dat er nooit fouten worden gemaakt, 
maar het college heeft vertrouwen in deze organisatie. Het uitvoeren van 
werkzaamheden moet snel en efficiënt gebeuren, minder belangrijk is wie de 
uitvoering verzorgt. Via rapportages wordt verantwoording afgelegd aan de raad. Via 
o.a. de beheerplannen openbare ruimte legt de raad vast welke kwaliteit behaald moet 
worden en welke budgetten daarvoor beschikbaar worden gesteld. Voorlopig wordt 
zeer regelmatig geëvalueerd en dat zal ook 2 of 3 keer per jaar worden 
teruggekoppeld aan de raad. 
Mevrouw Challik heeft vernomen dat in de dienstverleningsovereenkomsten 
afspraken op hoofdlijnen worden vastgelegd. Zij vraagt aandacht om middels goede 
communicatie datgene wat op papier staat ook in de praktijk te brengen. Controleer of 
de praktijk aansluit bij de gemaakte afspraken in de dvo en stel zonodig bij. Als 
aandachtspunt geeft ze nog mee dat medewerkers van Lander behoefte hebben aan 
duidelijkheid bij wie ze horen.
De heer Nijhoff geeft aan vertrouwen te hebben in het personeel. Vindt het echter te 
vroeg om te besluiten extra taken in te brengen bij de ODR omdat deze organisatie 
nog in opbouw is. GBN is tegen overdracht van taken aan ODR.
De heer Beukers vraagt wat er gebeurt als AVRI het budget niet voldoende vindt om 
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de beheerplannen uit te voeren.
Wethouder Kool geeft aan dat de beheerplanen en de financiële onderbouwing ervan 
op elkaar zijn afgestemd. Er is dus berekent wat het kost om een bepaalde kwaliteit te 
leveren. AVRI kan de beheerplannen dus uitvoeren tegen het beschikbare budget, 
sterker nog zij zien mogelijk nog besparingen.
De contracten die de gemeente heeft met Lander worden overgenomen door AVRI. 
De medewerkers van Lander worden dus gedetacheerd bij AVRI.
De heer Van Gellicum heeft vertrouwen in het college om de dvo's op te stellen. Het 
vraagt zich wel af of niet eerder in het proces beraadslaagd had moeten worden over 
de overdracht van taken. De besluitvorming door de raad is impliciet genomen bij het 
vaststellen van de begroting. Voor CDA had dat het moment geweest waarop ook de 
inhoudelijke discussie over de overdacht van taken plaats had moeten vinden. Het 
voelt nu als mosterd na de maaltijd.
Wethouder Krook geeft aan dat het document over regiegemeente in dit voorjaar al is 
vastgesteld. Ook in het coalitieprogramma is de overdracht van taken al opgenomen. 
In de begroting en het kerntakendocument is de overdracht van taken ook 
nadrukkelijk benoemd. Het besluit om taken over te dragen behoort toe aan het 
college, maar het college hecht veel waarde aan wensen en bedenkingen die door de 
raad worden geuit. Het college wil deze graag meenemen in het maken van nadere 
afspraken met AVRI en ODR. 

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

8.4 Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2014 (2013-09-17192)

Raadsbesluit:
a) vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-

zaakbelasting 2014;
b) vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 

2014;
c) vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van 

lijkbezorgingsrechten 2014;
d) vaststelling van de Tarieventabel 2014 behorende bij de verordening op de 

heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten 2014;
e) vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2014;
f) vaststelling van de Tarieventabel 2014 behorende bij de verordening op de 

heffing en invordering van leges 2014 en
g) vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van 

precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2014.

De heer Veeken maakt de opmerking dat op pagina 18 wordt gesproken over leges 
voor evenementen en concludeert daaruit dat verenigingen dus moeten betalen voor 
het organiseren van een evenement. Dat is niet in overeenstemming met een eerder 
genomen besluit van de raad om lokale verenigingen hiervan vrij te stellen.
De heer Van Lith vraagt zich af of de begraafrechten kostendekkend zijn wanneer we 
de inflatiecorrectie van 1,5 % toepassen.
De heer Mulder vult daarop aan dat begraven wellicht goedkoper wordt nu we deze 
taak overdragen aan de AVRI. Kunnen we de kosten voor begraven verlagen?
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Toezegging

Toezegging

De heren Van het Hoofd en Nijhoff sluiten zich aan bij de vraag van de heer Mulder.
Wethouder Krook geeft aan dat uitvoeren van begraven door AVRI de kosten drukt 
maar geeft aan dat een integrale afweging hiervoor moet worden gemaakt bij de 
behandeling van de voorjaarsnota of de begroting.
De heer Schol (manager bedrijfsvoering) licht toe dat artikel 4 lid f van bijlage E 
aangeeft dat o.a. verenigingen worden vrijgesteld van leges.
De heer Beukers vraagt waarom het tarief van artikel 2.3.9. wordt verlaagd naar € 0. 
Heeft dat te maken met overdracht naar ODR. Ook vraagt hij of de gemeente 
precariorechten kan heffen voor reclameborden.
Wethouder Krook zal de vraag over artikel 2.3.9. schriftelijk beantwoorden. De 
kosten voor het heffen van precariorechten of reclamebelasting voor reclameborden 
zijn hoger dan de opbrengsten. Om die reden is hiervoor niet gekozen. 

Hierna volgt een discussie tussen de commissieleden over de tarieven van begraven.
Wethouder Krook geeft aan dat begraafplaatsen niet kostendekkend zijn onder meer 
doordat we worden ingehaald door de tijd en er steeds meer wordt gekozen voor 
cremeren. Hij zegt toe vanuit het college een notitie op te stellen over hoe we om 
zouden moeten gaan met onze begraafplaatsen in het licht van de consequenties van 
deze trend. Hierin zal ook aandacht worden besteed aan een eerder voorstel van VVD 
om te onderzoeken of begraafplaatsen kunnen worden geprivatiseerd en de 
opmerking van SGP over de overheadkosten in de tarieven.

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

8.5 Voorstel tot vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden gemeente Neerijnen 2012 (2013-09-17203)

Raadsbesluit:
a) vaststellen van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden gemeente Neerijnen 2012 en deze per 1 januari 2014 in 
werking te laten treden en

b) intrekken de aangepaste Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden gemeente Neerijnen 2007 (versie 10 juli 2008) met ingang 
van 1 januari 2014.

De heer Van Gellicum merkt op dat in artikel 3 lid4, het percentage niet is ingevuld.
Burgemeester Van Hedel geeft aan dat deze omissie wordt hersteld.

Advies Dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd op voorwaarde dat  
bovengenoemd percentage ingevuld is.

9. Rondvraag

De heer Beukers heeft eerder gevraagd naar de inventarisatie van wegen en of die 
wegen voldoen aan de eisen. 
Wethouder Kool geeft aan dat het antwoord daarop al is gegeven door het college.

De heer Nijhoff merkt op dat zijn partij nog wacht op antwoorden van schriftelijke 
vragen die zij heeft gesteld en dringt aan op vlotte beantwoording. 
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10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Bestuur
van 15 januari 2014

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen J.G. van Maanen
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