
Besluitvormende raad
(22496\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 26 oktober 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.H. van Wijk (VVD), de heer A.C. Hakkert (CDA), de heer A.W.E. Miltenburg 
(CDA), 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 : mevrouw H.B. Challik (PvdA).

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering binnengekomen 
van mevrouw Challik (PvdA).

2. Bepaling voorstemnummer

• Nummer 3, de heer Van Weelden (SGP).

3. Vaststelling agenda

Mevrouw Van Kuilenburg geeft aan dat haar fractie een motie vreemd aan de orde van de 
dag indient.
De voorzitter stelt voor om deze motie te agenderen als agendapunt 5.4.
De aanwezige raadsleden kunnen zich in dit voorstel vinden.

De agenda is gewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst van de besluitvormende raad van 21 september 2017, inclusief Lijst 
toezeggingen

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Raadstukken

5.1 Voorstel tot het indienen van een zienswijze op "Evaluatie en nu bedrijfsplan 2.0" van 
Werkzaak Rivierenland 
(2017-08-23113)

Raadsbesluit:
a) Inzake het bedrijfsplan aan het dagelijks bestuur van Werkzaak Rivierenland de 

volgende zienswijze kenbaar te maken:
– kennis te nemen van de toelichting op de gevraagde formatie-uitbreiding van 
24,2 fte;
– bij de formatie-uitbreiding de voorwaarden te stellen van stapsgewijze invoering 
en evaluatie na 1 jaar;
– niet in te stemmen met de vorming van een innovatiefonds.
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Stemverklaring

Besluit

De heer Van Tellingen legt namens de fractie VN een stemverklaring af, waarin hij 
aangeeft tegen te zullen stemmen. Ze waarderen de werkzaamheden en initiatieven van 
Werkzaak op vele terreinen bijzonder en willen Werkzaak daarbij graag de ruimte geven 
om daarmee concreet en slagvaardig aan de slag te gaan. Daar past bij het geven van 
ruimte, aan loslaten en vertrouwen geven. Uiteraard stellen wij het daarbij op prijs dat er 
regelmatig wordt geëvalueerd en gemonitord. Je kunt zeggen dat we daarmee risico’s 
lopen, maar wie geen risico neemt onderneemt niet.

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

5.2 Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2018 en de Meerjarenraming 2019-
2021 gemeente Neerijnen (2017-08-23089)

Raadsbesluit:
a) De programmabegroting 2018 op programmaniveau vast te stellen;
b) De meerjarenraming 2019-2021 als financieel kader voor de komende jaren vast 

te stellen;
c) In te stemmen met en vast stellen van de investeringen en activiteiten uit het 

Meerjaren-investerings- en activiteitenplan zoals dat is opgenomen in bijlage 5.1 
van de begroting 2018 en het college te autoriseren voor het doen van uitgaven 
ten behoeve van de voor het jaar 2018 opgenomen investeringen en activiteiten;

Amendement

Stemming

Stemverklaring

Besluit

Motie

Stemverklaring

De heer Van Tellingen dient namens de fracties van VN, PvdA en SGP een amendement 
in om voor 2018 opnieuw een bedrag van € 25.000,= te reserveren ten behoeve van het 
behalen van een zwemdiploma A voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen 
tot 120% van een bijstandsuitkering. Dit besluit te verwerken in de 1e begrotingswijziging 
2018, waarbij de dekking van dit bedrag ten laste wordt gebracht van het te verwachten 
begrotingsoverschot 2018.

Het Amendement van de VN-PvdA-SGP is in stemming gebracht, waarbij alle fracties voor 
hebben gestemd en het amendement daardoor is aangenomen met 14 stemmen voor en 
0 stemmen tegen.

Mevrouw Van Kuilenburg legt namens haar fractie een stemverklaring af, waarin zij 
aangeeft dat haar fractie tegen de fte’s voor de combinatiefunctionaris en de bijdrage aan 
het Kulturhus Haaften. Verder neemt haar fractie kennis van de extra uitvoeringskosten 
Sociale Zaken Tiel, de leefbaarheid en de ODR.

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarop het aangenomen Amendement van toepassing 
is verklaard en waarbij opgemerkt dat de fractie van GBN tegen de fte’s voor de 
combinatiefunctionaris en de bijdrage aan het Kulturhus Haaften heeft gestemd.

De heer Van Tellingen dient namens de fracties van VN en de PvdA een motie in om ook 
in Neerijnen tot een inhoudelijke discussie te komen over het streven naar een energie 
neutrale gemeente West Betuwe in 2030 en verzoekt daarbij aan het college en het 
presidium om hiervoor op korte termijn, doch uiterlijk voor 1 februari 2018 dit in een 
Beeldvormende vergadering te agenderen en bespreken, zodat daarna in een 
Oordeelsvormende vergadering en aansluitend in een Besluitvormende raad concrete 
stappen kunnen worden gezet.

De heer Hakkert legt namens zijn fractie een stemverklaring af, waarin hij aangeeft voor te  
zullen stemmen maar het zou waarderen als we dit samen met de gemeenten 
Geldermalsen en Lingewaal oppakken en uitwerken.
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Stemming De Motie van de VN-PvdA is in stemming gebracht, waarbij de fracties van PvdA, VN, 

SGP, VVD en CDA voor hebben gestemd en de fractie van GBN tegen heeft gestemd. De 
Motie is daardoor aangenomen met 11 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

5.3 Ingekomen stukken

De lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

5.4 Motie vreemd aan de orde van de dag GBN; achteraf scheiden kunststofafval

Stemming

Mevrouw Van Kuilenburg dient een Motie in om het college te verzoeken, er bij de AVRI 
op aan te dringen op uitstel van het kiezen van een nieuw afvalinzamelingssysteem, totdat 
er een voorstel voor het achteraf scheiden van kunststofafval is opgesteld en aan de 
gemeenteraden is voorgelegd.

De Motie van GBN is in stemming gebracht, waarbij de fracties van PvdA, VN, SGP en 
CDA tegen hebben gestemd en de fracties van GBN en VVD voor hebben gestemd. De 
Motie is daardoor verworpen met 5 stemmen voor en 9 stemmen tegen.

6. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur.

Vastgesteld in de besluitvormende raad van 23 november 2017

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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