
Besluitvormende raad
(22496\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 23 november 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 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 W. Kurpershoek (VN) en 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 Kurpershoek (VN) en de heer Van Wijk (VVD). Ook maakt hij graag van de 
gelegenheid gebruik om mevrouw C. van Meteren en mevrouw W. Hooijer-Horstman te 
feliciteren met de door het VVD-bestuur aan hen uitgereikte “thorbeckepenning”.

2. Bepaling voorstemnummer

• Nummer 3, de heer Van Weelden (SGP)

3. Vaststelling agenda

De voorzitter meldt dat er een Motie vreemd aan de orde van de dag bij hem is aangereikt 
door CDA-SGP-VN.
Mevrouw Van Kuilenburg vult aan dat haar fractie ook een Motie vreemd aan de orde van 
de dag indient.
De voorzitter stelt voor om die vervolgens te agenderen als agendapunt 5.8 en 5.9.

De agenda is gewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst van de besluitvormende raad van 26 oktober 2017, inclusief Lijst 
toezeggingen

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Raadstukken

5.1 Voorstel tot vaststelling van het Bestemmingsplan “Kern Hellouw en Kern Varik, herziening 
Graaf Reinaldweg 8 te Hellouw en perceel aan de Meester Heblystraat te Varik” 
(2017-09-22151)

Raadsbesluit:
1. Het bestemmingsplan ‘Kern Hellouw & Kern Varik, herziening Graaf Reinaldweg 8 

te Hellouw en perceel aan de Meester Heblystraat te Varik’, ongewijzigd vast te 
stellen.

2. Geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.
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Besluit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel.

5.2 Voorstel tot vaststelling van de Subsidieverordening taalniveau 3F medewerkers 
voorschoolse educatie gemeente Neerijnen (2017-09-21467)

Raadsbesluit:
a) De subsidieverordening taalniveau 3F medewerkers voorschoolse educatie 

gemeente Neerijnen vast te stellen.   

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

5.3 Voorstel tot vaststelling van de Verordening subsidie peuteropvang gemeente Neerijnen 
2018  (2017-09-21467)

Raadsbesluit:
a) De Verordening subsidie peuteropvang gemeente Neerijnen 2018 per 1 januari 

2018 vast te stellen.
b) Artikel 3, lid 3, educatie, van de Algemene Subsidieverordening gemeente 

Neerijnen 2017 per 1 januari 2018 in te trekken.  

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

5.4 Voorstel tot het indienen van geen zienswijze op de begrotingswijziging 2018 van de GGD-
GZ (2017-09-22705)

Raadsbesluit:
a) Geen zienswijze in te dienen op de voorgelegde begrotingswijziging voor het jaar 

2018 van de GGD Gelderland Zuid in verband met de gevolgen van de nieuwe 
CAO voor gemeente-ambtenaren.

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

5.5 Voorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2017, besluiten om genoemde onttrekkingen 
aan en stortingen in de reserves en vaststelling van de 11e wijziging van de Begroting 
2017 gemeente Neerijnen (2017-09-23192)

Raadsbesluit:
a) Vaststellen van de Najaarsnota 2017
b) Besluiten tot de in de Najaarsnota genoemde onttrekkingen aan en stortingen in 

de reserves
c) Vaststellen van de 11 Begrotingswijzigingen 2017 

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

5.6 Voorstel tot vaststelling van de 1e  wijziging van de Begroting 2018 gemeente Neerijnen 
(2017-09-23089)

Raadsbesluit:
a) Vaststellen van de 1e  Begrotingswijziging 2018 

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

De geheimhouding op ingekomen stuk B-96 hoeft niet meer te worden bekrachtigd.
De lijst ingekomen stukken is gewijzigd vastgesteld.

5.8 Motie vreemd aan de orde van de dag CDA-SGP-VN: voortzetten leefbaarheidsfonds 2018

Stemverklaring

Stemverklaring

Stemming 

De heer Hakkert leest de inhoud van de motie voor.

Verzoekt het college:
1. een reservering van € 200.000,= inclusief het resterende bedrag van 2017 in de 

begroting 2018 te bestemmen voor voortzetting van het leefbaarheidsfonds.
2. een plan te ontwikkelen, om de stimulering van de leefbaarheid, ingezet in deze 

periode, te continueren in 2018 en de kaders hiervan aan de raad ter 
besluitvorming voor te leggen.
• Bij de uitvoering onze inwoners centraal dienen te blijven staan.
• Hierbij tevens in ogenschouw nemend dat stimulering en ontmoeting een 

belangrijke rol moet gaan spelen en daarmee het contact te bevorderen 
tussen mensen in onze dorpen en wijken.

• Ervaringen tot nu toe dienen in het voorstel verwerkt te worden, evenals door 
de raad ingebrachte randvoorwaarden.

De heer Hakkert geeft, na ruggespraak te hebben gehouden met de andere fracties die de 
Motie mee indienen, aan dat voor hem het genoemde bedrag mag worden beschouwd als 
indicatief bedrag. Het college mag hiervan gemotiveerd afwijken in het raadsvoorstel.

Mevrouw Van Kuilenburg legt een stemverklaring af namens haar fractie, waarin zij 
aangeeft tegen deze motie te stemmen. Haar fractie wacht graag het bredere 
raadsvoorstel af die de wethouder heeft aangekondigd voor de raad van december.
Mevrouw Challik sluit zich daarbij aan, ook haar fractie zal tegen de motie stemmen en 
wacht graag het raadsvoorstel vanuit het college in december af.

De voorzitter brengt de Motie in stemming. De fracties van GBN en PvdA stemmen tegen 
de Motie en de fracties van CDA, SGP, VN en VVD stemmen voor de Motie, waarmee de 
Motie is aangenomen met 8 stemmen voor en 5 stemmen tegen.

5.9 Motie vreemd aan de orde van de dag GBN: MIRT-verkenning dijkversterking en 
rivierverruiming Varik-Heesselt

Aangehouden 

Mevrouw Van Kuilenburg leest de inhoud van de motie voor.

Roept het college op:
1. om de eerste oplossing voor traditionele dijkversterking voor te leggen aan de 

stuurgroep als voorkeursalternatief. Bij de verdere uitwerking van deze oplossing 
het aantal te verwijderen huizen te minimaliseren.

2. om de tweede oplossing voor dijkversterking in combinatie met een 
Hoogwatergeul uit te sluiten als mogelijke oplossing voor waterveiligheid. Hierop 
ook geen verder onderzoek en uitwerking te laten verrichten naar de haalbaarheid 
voor deze variant.

3. om gezien de impact en bovengenoemde effecten voor inwoners en 
ondernemingen in het gebied de derde optie vooralsnog ook niet verder te 
onderzoeken.

Mevrouw Van Kuilenburg geeft aan dat haar fractie tijdens de schorsing heeft besloten 
om toch ook graag eerst kennis te nemen van de beantwoording van de nog openstaande 
vragen van SGP en VN. Daarom houden zij de Motie aan tot de volgende vergadering in 
december.
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6. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.

Vastgesteld in de besluitvormende raad van 21 december 2017

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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