
Besluitvormende raad
(22496\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 6 juli 2017
Tijd : 20.00 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : de heer H.H. de Vries (burgemeester/voorzitter), de heer J.G. van Maanen (SGP), de heer 
H. Mulder (SGP), de heer G.J. van Weelden (SGP), de heer drs. E.J. van Tellingen (VN), de
heer W. Kurpershoek (VN), de heer P.A.J. van Zoest (VN), mevrouw P. van Kuilenburg (GBN),
de heer C. Nijhoff (GBN), de heer A.P.M. Veeken (GBN), de heer drs. S.L.T.A.J. Nouwens
(VVD), de heer A.C. Hakkert (CDA), de heer A.W.E. Miltenburg (CDA), mevrouw H.B. Challik
(PvdA), de heer R. van de Wardt (PvdA), de heer K.G. Steenbergen (raadsgriffier), 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 : de heer A.H. van Wijk (VVD).

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering binnengekomen van 
de heer Van Wijk (VVD). Tevens reikt hij alle raadsleden een boek uit van professor Pieter 
Tops “de achterkant van Nederland”, die prettig leesbaar kenbaar maakt hoe de onder- en 
bovenwereld verstrengeld (kunnen) raken. Een interessant boek in aanloop naar de 
raadsledenbijeenkomst GNL op 24 oktober 2017 over het thema “ondermijning”.

2. Bepaling voorstemnummer

• Nummer 6, de heer Van Tellingen (VN)

3. Vaststelling agenda

De heer Veeken geeft aan dat hij bij het agendapunt 5.6 een Motie zal indienen namens zijn 
fractie.

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijsten van de besluitvormende raad van 8 juni 2017 en de EXTRA raadsvergadering 
van 15 juni 2017, inclusief Lijst toezeggingen

De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.

5. Raadstukken

5.1 Aangepast voorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2016 (jaarverslag en jaarrekening) 
gemeente Neerijnen (2017-06-21345)

Gewijzigd raadsbesluit:
a) het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 (jaarstukken 2016) met een positief 

resultaat van € 338.213,= vast te stellen.
b) een bedrag van € 76.350,= over te hevelen naar 2017 conform bijlage 1 

“Budgetoverhevelingen 2016-2017”.
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c) het voordelig restant ad. € 261.863,= voor € 131.863,= ten guste te brengen van de 

reserve Sociaal Domein en voor € 130.000,= ten gunste te van het aanwendbare deel 
van de Algemene reserve. 

De heer Van Tellingen stelt voor om de agendapunten 5.1, 5.2 en 5.3 ineens te behandelen.
De overige raadsleden kunnen zich in dit voorstel vinden.

Stemming

Besluit

De fracties geven hun Algemene Beschouwingen in de afgesproken volgorde: eerst de 
oppositie van groot naar klein en vervolgens de coalitie van groot naar klein.

De fractie van GBN legt een stemverklaring af, dat zij tegen het Amendement van CDA – VN 
zal stemmen, mede naar aanleiding van de beantwoording van de wethouder financiën.

Het Amendement van CDA – VN is in stemming gebracht, waarbij de fracties van SGP, CDA, 
VN en PvdA voor hebben gestemd en de fracties van GBN en VVD tegen hebben gestemd. 
Het Amendement is daardoor aangenomen met 10 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

De fractie van GBN legt een stemverklaring af, dat zij kan instemmen met het voorstel 
behoudens de passages over het Molenblok en het MFC Haaften.

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij het aangenomen Amendement van CDA – VN in 
bovenstaand besluit is verwerkt.

5.2 Voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2017 en de Perspectievennota 2018 
(2017-06-22960)

Raadsbesluit:
a) de 1e tussentijdse rapportage 2017 vast te stellen.
b) de financiële consequenties van de 1e tussentijdse rapportage 2017 te verwerken in 

de meerjarenbegroting 2017-2021 van de gemeente Neerijnen, middels bijgevoegde 
8e begrotingswijziging.

c) kennis te nemen van de beleidsarme Perspectievennota 2018.
d) aan te geven welke nieuwe beleidsvoornemens vanuit de raad in de 

programmabegroting 2018 opgenomen moeten worden.
e) krediet beschikbaar te stellen voor aanpassingen Kulturhus Haaften ad. € 75.000,=.
f) krediet beschikbaar te stellen voor aanleg rotonde Hellouw ad. € 1.025.000,=.

Besluit

Stemming

Stemming

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de fractie van GBN tegen 
besluitpunt e. heeft gestemd.

De fractie van GBN legt een stemverklaring af, dat zij tegen de Motie zal stemmen en verwijst  
daarbij naar de stemverklaring bij 5.1.
De fractie van de VVD legt een stemverklaring af, dat zij voor de Motie zal stemmen met dien 
verstande dat de maximale reserve Sociaal Domein niet alleen voor het SD maar ook aan de 
Algemene Reserve kan worden toegewezen.

De Motie van CDA – VN – PvdA is in stemming gebracht, waarbij de fracties van CDA, VN, 
PvdA, SGP en VVD voor hebben gestemd en de fractie van GBN tegen heeft gestemd. De 
Motie is daardoor aangenomen met 11 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

De fractie van VN legt een stemverklaring af, dat zij kunnen instemmen met de Motie maar 
dat realisatie van de camperplaatsen in goed overleg met de omgeving dient te geschieden.

De Motie van SGP – VVD – PvdA en ondersteund door GBN is in stemming gebracht, waarbij  
alle fracties voor hebben gestemd. De Motie is daardoor aangenomen met 14 stemmen voor 
en 0 stemmen tegen.
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5.3 Voorstel tot vaststelling van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2017
(2017-06-00933) 

Raadsbesluit:
a) de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017, inclusief de geactualiseerde 

grondexploitatieberekeningen Molenblok Varik, Slingerbos Ophemert, Klingelenberg 
Noord en Haaften Noord vast te stellen.

b) locatie Mackaylaan Ophemert met ingang van 01-01-2017 als bouwgrond in 
exploitatie te nemen en hiervoor de grondexploitatieberekening vast te stellen.

c) de verliesvoorziening éénmalig ten laste van het jaarrekeningsaldo 2016 te verhogen 
met € 593.000,=.

Besluit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel.

5.4 Voorstel tot instemming met de wijze van afhandeling van de ingekomen zienswijzen en de 
ambtshalve aanpassingen, genoemd in de Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Neerijnen en vaststelling van het gewijzigde 
ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Neerijnen, Veegplan 2017” (2017-06-20642) 

Gewijzigd raadsbesluit:
a) instemmen met de wijze van afhandeling van de ingekomen zienswijzen 

overeenkomstig het gestelde in de "Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, Veegplan 2017".

b) instemmen met de ambtshalve aanpassingen, zoals genoemd in de "Nota zienswijzen 
en ambtshalve aanpassingen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, 
Veegplan 2017" en die uit te breiden met onderstaande toevoegingen:
• artikel 4.6.1 a.1 en artikel 5.6.1 a.1 te wijzigen in: "het verzetten van grond 

(afgravingen, ophogen, vergraven, diepploegen, diepwoelen)", waarbij 
"egaliseren" vervalt;

• artikel 4.6.1 a.4 en artikel 5.6.1. a.4 te wijzigen in: "het graven, dempen, dan wel 
verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen en sloten", 
waarbij "greppels" vervalt;

• in artikel 37.3 de aanduiding "greppels" te laten vervallen en
• in artikel 40.2 de aanduiding "greppels" te laten vervallen.

c) het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Neerijnen, Veegplan 2017" gewijzigd 
-conform de notitie "Wijzigingenoverzicht Veegplan 2017"- vast te stellen.

d) geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 lid 2 Wro.

Stemming

Stemming

Besluit

De heer Miltenburg geeft aan zich te onthouden van stemming op het onderwerp 
“draaiakkers”.

Het Amendement van SGP – VVD en ondersteund door GBN is in stemming gebracht, 
waarbij alle fracties voor hebben gestemd. Het Amendement is daardoor aangenomen met 
13 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

Het Amendement van GBN is in stemming gebracht, waarbij de fractie van GBN voor heeft 
gestemd en de fracties van SGP, VN, CDA, PvdA en VVD tegen hebben gestemd. Het 
Amendement is daardoor verworpen met 11 stemmen tegen en 3 stemmen voor.

De fractie van GBN legt een stemverklaring af, waarin zij aangeeft in te zullen stemmen met 
het voorstel behoudens de voorgestelde afhandeling van zienswijze nummer 1.

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij het aangenomen Amendement van SGP – VVD 
en ondersteund door GBN in bovenstaand besluit is verwerkt.
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5.5 Voorstel tot vaststelling van het vervolg op de Pilots begraafplaatsen Tuil en Waardenburg 
(2017-06-18496)

Raadsbesluit:
a) de Nota "ontwikkelingen begraafplaats Neerijnen 2016-2020" vast te stellen en de 

volgende maatregelen uit te voeren, zoals aangegeven in het raadsvoorstel:
• op gepaste wijze beplanting en boomstructuren aanbrengen en een 

informatiebord plaatsen op de pilotbegraafplaatsen Waardenburg en Tuil;
• aanbieden van nieuwe mogelijkheden op begraafplaatsen, zoals kindertuinen, 

asbestemmingen en voorkeursgraven;
• "openen" van administratief gesloten begraafplaatsen;
• de begraafplaats Tuil Langstraat aanwijzen als gedenkpark;
• graven, waarvan de grfrechten zijn verstreken en waarvan geen rechthebbenden 

bekend zijn, aan de beheerder van de begraafplaatsen laten vervallen;
• doorgaan met de ruimingsactiviteiten op de (open en administratief gesloten) 

begraafplaatsen en
• de begraafplaatsadministratie op orde brengen.

b) vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2017 gemeente Neerijnen, inclusief de Tarieventabel 2017 en 
de bijbehorende Beheersverordening.

c) instemmen met het beschikbaar stellen van:
1. € 86.500,= incidenele middelen voor het uitvoeren van diverse maatregelen 

ten laste van de reserve Precariorechten (indien in GNL-verband anders 
omtrent de Precariogelden wordt besloten, ten laste van de Algemene 
Reserve) brengen;

2. € 92.719,= structurele middelen ten laste van het saldo van de begroting en
3. een krediet van € 20.000,= voor de aanschaf van 2 grafbekistingen met lift. 

De kapitaallasten ad. € 2.400,= ten laste te brengen van de exploitatie.
d) de 6e begrotingswijziging 2017 vast te stellen.
e) vaststellen dat de begraafplaatsexploitatie een activiteit is met Algemeen Belang in 

relatie tot de Wet markt en overheid.

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel.

5.6 Voorstel tot vaststelling van de Nota “uitvoeringsprogramma Landschap gemeente Neerijnen 
2017-2021” en instemming met de voorgestelde financiële dekking (2017-06-22356)

Raadsbesluit:
a) de Nota "Uitvoeringsprogramma Landschap gemeente Neerijnen 2017-2021" vast te 

stellen en de daarin genoemde projecten en maatregelen uit te voeren zoals 
aangegeven in de samenvattende memo.

b) € 475.000,= beschikbaar te stellen en dat bedrage als volgt te dekken:
• € 250.000,= subsidie Provincie en marktpartijjen;
• € 175.000,= reserve Precario (indien in GNL-verband anders wordt besloten 

omtrent de besteding van de Precariogelden, wordt dit bedrag ten laste gebracht 
van de Algemene Reserve) en

• €   50.000,= reserve Leefbaarheid.
c) de 7e begrotingswijziging 2017 vast te stellen.

De fractie van de SGP legt een stemverklaring af, dat zij de strekking van de inhoud nu te ver 
vindt gaan, maar verzoekt het college wel om hierover na te denken in de richting van de 
begroting en zullen daardoor niet instemmen met het Amendement.

De fractie van VN legt een stemverklaring af, dat zij zich aansluiten bij de inbreng van de SGP  
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Stemming

Besluit

Stemming

en tevens de wethouder verzoeken om te bezien welk aanbod voor dit doel het beste 
resultaat kan opleveren.
De fractie van de VVD legt een stemverklaring af, dat zij zich kunnen vinden in de daadkracht 
uit dit Amendement en dat zij zullen instemmen.

De fractie van het CDA legt een stemverklaring af, dat zij het een sympathiek Amendement 
vinden maar er nu niet mee kunnen instemmen, wel verwachten zij hiervoor een oplossing 
vanuit het college.

Het Amendement van GBN is in stemming gebracht, waarbij de fracties van GBN en VVD 
voor hebben gestemd en de fracties van SGP, VN, CDA en PvdA tegen hebben gestemd. Het 
Amendement is daardoor verworpen met 10 stemmen tegen en 4 stemmen voor.

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel.

De Motie van de SGP en ondersteund door GBN is in stemming gebracht, waarbij alle fracties  
voor hebben gestemd. De Motie is daardoor aangenomen met 14 stemmen voor en 0 
stemmen tegen.

5.7 Voorstel tot instemming met de afhandeling van de ingekomen zienswijzen overeenkomstig 
de Nota van beantwoording ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning Windpark 
Deil en vaststelling van de Milieueffectrapportage (MER) met bijbehorende aanvullingen en 
gewijzigde vaststelling van het Bestemmingplan Windpark Deil (2017-06-21001)

Raadsbesluit:
a) instemmen met de wijze van afhandeling van de ingekomen zienswijzen 

overeenkomstig het gestelde in de "Nota van beantwoording 
ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning Windpark Deil".

b) het Milieueffectrapport (MER) samen met de aanvullingen vast te stellen.
c) het bestemmingsplan "Windpark Deil" gewijzigd -zoals aangegeven in het 

wijzigenoverzicht- vast te stellen.
d) geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 lid 2 Wro.

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de fractie van GBN tegen heeft 
gestemd.

5.8 Voorstel tot vaststelling van het ongewijzigde Bestemmingsplan “Buitengebied Neerijnen, 
herziening A.H. de Kockstraat 2 te Waardenburg” (2017-06-20802)

Raadsbesluit:
a) het bestemmingsplan "Buitengebied Neerijnen, herziening A.H. de Kockstraat 2 te 

Waardenburg" ongewijzigd vast te stellen;
b) geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 lid 2 Wro.

Besluit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel.

5.9 Voorstel tot vaststelling van het Bestemmingsplan “Sint Antoniestraat 35 te Tuil en Zandstraat 
48a te Opijnen” (2017-06-18538)

Raadsbesluit:
a) het bestemmingsplan "Sint Antoniestraat 35 te Tuil en Zandstraat 48a te Opijnen" vast 

te stellen.
b) het bestemmingsplan "Sint Antoniestraat 35 te Tuil en Zandstraat 48a te Opijnen" 

gedurende 6 weken ter inzage te leggen voor beroep.
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c) geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 lid 2 Wro.

Besluit

De fractie van VN legt een stemverklaring af, waarin zij extra aandacht vraagt voor een goede  
landschappelijke inpassing bij het bestemmingsplan Sint Antoniestraat te Tuil.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel.

5.10 Voorstel tot vaststelling van de Re-integratieverordening Participatiewet 2017, de 
Afstemmingsverordening Participatiewet 2017, de Verordening loonkostensubsidie 
Participatiewet 2017 en de Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 (2017-06-18276)

Raadsbesluit:
a) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017, de Re-integratieverordening 

Participatiewet 2017 vast te stellen.
b) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017, de Afstemmingsverordening 

Participatiewet 2017 vast te stellen.
c) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017, de Verordening loonkostensubsidie 

Participatiewet 2017 vast te stellen.
d) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017, de Verordening individuele 

inkomenstoeslag 2017 vast te stellen.

Besluit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel.

5.11 Voorstel tot het geven van toestemming aan het college van B&W voor het wijzigen van de 
Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland (2017-06-18276)

Raadsbesluit:
a) het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen voor het 

wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland 2017 conform 
de aangeboden ontwerp-wijziging.

Besluit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel.

5.12 Voorstel tot het verlenen van toestemming aan het college van B&W om de 
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) aan te passen
(2017-06-22394)

Raadsbesluit:
a) het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen de 

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) te 
wijzigen zodat begrotingswijzigingen, waarbij de totale bijdrage voor de deelnemers 
met minder dan 3% wijzigt, niet langer voorgelegd hoeven te worden voor een 
zienswijze.

Besluit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel.

5.13 Voorstel tot aanwijzing van een vertegenwoordiger vanuit de raad in de Klankbordgroep 
Lobby & Branding van Regio Rivierenland (2017-06-17650)

Raadsbesluit:
a) aan te wijzen als vertegenwoordiger vanuit de gemeenteraad van Neerijnen in de 

Klankbordgroep lobby & Branding voor FruitDelta Rivierenland, de heer drs. S.L.T.A.J. 
Nouwens (raadslid VVD).
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Besluit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel.

5.14 Lijst ingekomen stukken

De lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

6. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur.

Vastgesteld in de besluitvormende raad van 21 september 2017

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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