
Raadadviescommissie Bestuur
(17550\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : woensdag 3 december 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 drs. E.J. van Tellingen (raadslid 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 (burgercommissielid 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 ing. H.A. Verwoert (wethouder) en de
heer J. Andriesse (wethouder).

Afwezig : mevrouw P. Nieuwenhuis (burgercommissielid VN) 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 ontvangen van mevrouw Nieuwenhuis (VN) en de heer 
Nijhoff (SGP).

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 29 oktober 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.

6. Stukken ter advisering

6.1 Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2015 (2014-09-18248)

Raadsbesluit:
a) vaststelling Verordening op de heffing en invordering van Onroerende Zaak 

1



Raadadviescommissie Bestuur
Belastingen 2015;

b) vaststelling Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2015;
c) vaststelling Verordening op de heffing en invordering van 

Lijkbezorgingsrechten 2015;
d) vaststelling Tarieventabel 2015 behorende bij de Verordening op de heffing en 

invordering van Lijkbezorgingsrechten 2015;
e) vaststelling Verordening op de heffing en invordering van Leges 2015;
f) vaststelling Tarieventabel 2015 behorende bij de Verordening op de heffing en 

invordering van Leges 2015 en
g) vaststelling Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting 

ter zaken van buizen, kabels, draden of leidingen 2015.

Toezegging

De heer Veeken vraagt of Liander de enige is die door Neerijnen wordt aangeslagen 
voor de Precariobelasting en zo ja, waarom anderen dan niet worden aangeslagen?
De heer De Jong zegt op pagina 10 nummer 2.3.3/1.3 in de legesverordening te lezen 
dat de stijging voor de omgevingsvergunning Wabo van € 4.350,= naar € 8.000,= wel 
fors te noemen is en meer dan 1,5%. Kan de wethouder dit toelichten?
De heer Van Tellingen zegt in de legesverordening nogal wat bedragen tegen te zijn 
gekomen waarvoor wij nu geen leges meer heffen, maar die zijn overgegaan naar het 
Rijk. Gaat het Rijk daarvoor dan ook de uitvoering doen?
Wethouder Andriesse antwoordt dat hij bovenstaande vragen zal laten uitzoeken en 
schriftelijk zal beantwoorden. 

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

7. Stukken ter bespreking

7.1

Afspraak

Toezegging

Gemeente Culemborg: ingekomen Amendement tot instelling van een Regionale 
Auditcommissie Rivierenland.

Na discussie in de raadadviescommissie wordt dit verzoek doorgezonden ter 
behandeling naar de nieuwe Auditcommissie, die volgende week bijeen komt.

Wethouder Andriesse meldt dat de mogelijke invoering van een regionale 
Auditcommissie ook het nut en noodzaak is besproken in het gezamenlijke overleg 
van de portefeuillehouders financiën van de regiogemeenten Rivierenland. 
Aanstaande vrijdag komt het 1e concept uit van de rapportage die de bijeenkomst 
heeft opgeleverd en bij de deelnemers wordt neergelegd.
De heer Van Tellingen vraagt of de raadsleden die concept-rapportage ook ter 
informatie mogen ontvangen?
Wethouder Andriesse antwoordt niet te weten of dat al helemaal de bedoeling is, 
maar zegt toe de eerste indrukken in samenvatting te zullen e-mailen aan de Raad.

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

In deze vergadering is geen mededeling gedaan.
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9. Rondvraag

Toezegging

Toezegging

De heer De Jong vraagt waarom de Nieuwjaarsreceptie wederom in het 
gemeentehuis wordt georganiseerd, terwijl we in het verleden hebben afgesproken en 
zijn gestart met een roulatiesysteem voor deze receptie langs de verschillende dorpen 
van onze gemeente. Dat zou geëvalueerd worden. Ook vraagt hij zich ernstig af of de 
veiligheid in de raadzaal wel is geborgd met zoveel mensen?
Burgemeester mevrouw Van Ruijven geeft aan niet af te weten van deze afspraak uit 
het verleden en als dat geëvalueerd zou worden, dan had u daar de uitkomst van 
moeten ontvangen als Raad. Zij is bereid om hier intern nog eens navraag naar te 
doen en tevens te bezien welke mogelijkheden er nu nog zijn voor de komende 
nieuwjaarsreceptie. Een mogelijke switch in locatie is mede afhankelijk van het 
wel/niet al hebben verzenden van uitnodigingen. 
Zij zegt toe de uitkomst in een Memo met de raad te communiceren.

De heer Veeken heeft in de krant gelezen dat er een gesprek komt met de heer 
Markink, gedeputeerde provincie Gelderland over de informatie-avond Sterk bestuur 
in Gelderland van 24 november 2014. Is dat gesprek al gehouden?
Wethouder Verwoert geeft aan dat afgelopen maandag er een gesprek heeft plaats 
gevonden met de heer Markink, die overigens niet was bedoeld om terug te blikken 
op Sterk bestuur in Gelderland, maar over samenwerking GNL in relatie tot CTG en 
deze afspraak stond al heel lang in onze agenda's gepland. 
Wel is een brief ontvangen over Sterk bestuur in Gelderland vanuit de Provincie en 
hebben wij als regiogemeenten gezamenlijk een brief gezonden aan de gedeputeerde.
De heer Van Tellingen vraagt of de raad een kopie van die brieven kan ontvangen?
Wethouder Verwoert zegt daar geen moeite mee te hebben en zal ervoor zorg dragen 
dat de raad de kopieën van beide brieven ontvangt.

De heer Veeken geeft aan dat er nogal wat problemen zijn met de WIFI-ontvangst in 
de raadzaal met betrekking tot het iPad-gebruik in vergaderingen. Hij verzoekt de 
raadsgriffier hiervoor een extra werkgroep RIS te beleggen.
De raadsgriffier antwoordt dat hij juist vandaag dit kenbaar heeft gemaakt bij het 
cluster I&A en geeft hen graag even de gelegenheid dit probleem op te lossen. Komt 
de oplossing niet snel genoeg, dan kan er altijd nog een extra werkgroep RIS komen.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Bestuur
van 21 januari 2015

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen J.G. van Maanen
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