
Raadadviescommissie Bestuur
(17550\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : woensdag 29 oktober 2014
Tijd : 19.30 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid SGP), de 
heer D. Nijhoff (burgercommissielid SGP), de heer drs. E.J. van Tellingen (raadslid
VN), mevrouw P. Nieuwenhuis (burgercommissielid VN), de heer A.P.M. Veeken 
(raadslid GBN), de heer E.H.M.P. Cartigny (burgercommissielid GBN), de heer drs.
S.L.T.A.J. Nouwens (raadslid VVD), de heer D. Blom (burgercommissielid VVD), de
heer ing. A. van Gellicum (raadslid CDA), de heer A.W.E. Miltenburg (burger-
commissielid CDA), de heer R. van de Wardt (raadslid PvdA), de heer H. de Jong
(burgercommissielid PvdA), de heer K.G. Steenbergen (raadsgriffier), mevrouw
L.H.M. van Ruijven - van Leeuwen (waarnemend burgemeester), de heer T. Kool
(wethouder), de heer ing. H.A. Verwoert (wethouder), de heer drs. J. Krook
(wethouder) en de heer J. Andriesse (wethouder).

Afwezig : -

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er is 
een bericht ontvangen dat de heer Blom (VVD) iets later komt.

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 raadadviescommissie Bestuur van 10 september 2014, 
inclusief de Lijst van toezeggingen m.b.t. de raadadviescommissie Bestuur

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Lijst ingekomen stukken

Advies De lijst ingekomen stukken kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
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6. Stukken ter advisering

6.1 Voorstel tot vaststelling van de regionale Detailhandelsvisie Rivierenland "kiezen 
voor een toekomstbestendige winkelstructuur" (2014-08-18164)

Raadsbesluit:
a) vaststellen van de Regionale Detailhandelsvisie Rivierenland "Kiezen voor 

een toekomstbestendige winkelstructuur"

Toezegging

De heer De Jong zegt dit onderwerp als een uitgelezen kans te zien om 
Burgerparticipatie op toe te passen. Hij is dan ook benieuwd naar een zienswijze 
hierop vanuit de Ondernemersvereniging Neerijnen en verzoekt daarom het college 
dit voorstel nu terug te nemen. Daarbij geeft het voorstel aan dat nieuwe initiatieven 
in bestaande recreatieve centra worden getoetst op basis van een ruimtelijke 
effectstudie?
De heer Veeken zegt dat op pagina 2 is te lezen in de toekomstvisie dat een 
concentratie van (nu nog verspreide) winkelvoorzieningen wordt voorgestaan. Hoe 
verhoudt zich dat tot Waardenburg? Ook wordt er in het raadsvoorstel summier 
aandacht besteed aan de leerbaarheid in kleine kernen, hoe ziet de wethouder dit voor 
onze kernen?
De heer Mulder vraagt vanaf hoeveel vierkante meters ben je een grootschalige 
vestiger, bij perifere winkelvoorzieningen staat beschreven kleiner dan 4.000 m2? De
leefbaarheid in kleine kernen: hierbij staat vermeld dat die groter zijn dan 2.500 
inwoners, maar moet dat niet kleiner zijn dan 2.500 inwoners? Het voorstel lijkt te 
zijn geschreven naar grotere kernen, dus als wij een grotere winkel een kans willen 
geven, dan kan dat niet en moet die uitwijken naar een grotere kern binnen de Regio?
Wethouder Verwoert antwoordt dat hij de opmerking over burgerparticipatie een 
interessante vind en dat hij die, samen met de overige technische vragen en de 
ruimtelijke effectstudie schriftelijk zal beantwoorden.

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

6.2 Voorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2014 en de bijbehorende 
begrotingswijziging en het beschikbaar stellen van een krediet van € 128.600,00 voor 
de sloop van de locaties dorpshuis, CBS Goudenstein en de gymzaal te Haaften en 
deze te dekken uit de nog te raliseren verkoopopbrengst van deze locaties 
(2014-08-18175)

Raadsbesluit:
a) vaststellen van de Najaarsnota 2014 gemeente Neerijnen en de bijbehorende 

begrotingswijziging en
b) een krediet beschikbaar stellen van € 128.600,00 voor de sloop van de locaties 

Dorpshuis, CBS Goudenstein en de Gymzaal in Haaften en dit te verrekenen 
met de nog te realiseren verkoopopbrengst van deze locaties.

De heer Veeken stelt dat hij als raadslid geen intentieverklaring heeft gezien met 
betrekking tot de schooljudo en hiervan ook niet op de hoogte was. Waarom loopt dit 
eigenlijk niet via de combinatiefunctionaris en waarom is gekozen voor judo, terwijl 
er helemaal geen judovereniging bestaat binnen onze gemeentegrenzen. Waaruit 
wordt deze mogelijkheid betaald en wat zijn de totale kosten ervan.
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Toezegging

Toezegging

Wethouder Krook zegt toe de gestelde vragen over de co-financiering van het 
schooljudo schriftelijk te beantwoorden.

Mevrouw Nieuwenhuis vraagt of er nog meer van die verborgen verplichtingen zijn 
als de BSO en hoe zich dat verhoudt ten opzichte van het weerstandsvermogen. Zij 
ziet graag een actueel overzicht van het weerstandsvermogen tegemoet, waarin ook 
de de voorstellen vanuit de najaarsnota zijn verwerkt afgezet tegen een geactualiseerd 
overzicht van de geindentificeerde risico's. Waarom was er voor die verplichting BSO 
geen voorziening getroffen bij de jaarrekening. Ook ziet ze graag een strakke 
begrotingsdiscipline worden toegepast om de financiele situatie het hoofd te bieden, 
wellicht is het zinvol om daarvoor onder andere de Auditcommissie bijeen te roepen 
en afspraken over te maken.
Wethouder Andriesse geeft aan dit zo niet te weten, hij vindt het een goed voorstel 
om er naar te kijken en zal tegelijkertijd een overzicht verstrekken van het 
weerstandsvermogen.

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

6.3 Voorstel tot kennisneming van de verkenning van het college met betrekking tot 
Intergemeentelijke Samenwerking (2014-08-16641)

Raadsbesluit:
a) kennisneming van de verkenning van het college en
b) in gesprek gaan met de colleges van Geldermalsen en Lingewaal over 

Intergemeentelijke Samenwerking.

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

6.4 Voorstel tot aanwijzing van een Waarnemend voorzitter van de raad (2014-08-17650)

Raadsbesluit:
a) aan te wijzen tot waarnemend voorzitter van de gemeenteraad voor de periode 

2014-2018: de heer/mevrouw ........, wonende te ........

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

6.5 Voorstel tot uitbreiding van het Raad Informatie Systeem 2014
(2014-08-18216)

Raadsbesluit:
a) over gaan tot uitbreiding van het RIS met de module "Themadossiers";
b) over gaan tot uitbreiding van het RIS met de module "Speciale Documenten"
c) de hiervoor benodigde uitgaven financieel te verantwoorden bij de vaststelling 

van de jaarrekening 2014.

Mevrouw Nieuwenhuis vraagt, na lezing van de aangeboden offerte, of het 
offertebedrag uiteindelijk ook het totaalbedrag is of dat er nog implementatiekosten 
en dergelijke bij komen.
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Toezegging Wethouder Andriesse zegt hierop het antwoordt schuldig te moeten blijven en 

verzoekt de raadsgriffier dit na te gaan en hierop te antwoorden.

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

7. Orientatie / informatie

7.1 Gemeente Neerijnen: de heer De Bont (beleidsmedewerker communicatie) geeft een 
toelichting op "Burgerparticipatie in Neerijnen vanaf 2015"

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

In deze vergadering is geen mededeling gedaan.

9. Rondvraag

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
 

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Bestuur
van 3 december 2014

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen J.G. van Maanen
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