
Besluitvormende raad
(22496\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 21 december 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), 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 : -

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Bepaling voorstemnummer

• Nummer 9, de heer Veeken (GBN)

3. Vaststelling agenda

De voorzitter meldt dat er een Motie vreemd aan de orde van de dag is toegevoegd aan 
de agenda onder agendanummer 5.10.

De agenda is gewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst van de besluitvormende raad van 23 november 2017, inclusief Lijst 
toezeggingen

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Raadstukken

5.1 Voorstel tot vaststelling van het Bestemmingsplan Kerkewaard Haaften 2016 
(2017-10-21187)

Raadsbesluit:
a) In te stemmen met de wijze van afhandelen van de ingekomen zienswijzen 

overeenkomstig het gestelde in “Nota van zienswijzen bestemmingsplan 
Kerkewaard 2016”;

b) Het bestemmingsplan ‘Kerkewaard 2016’ ongewijzigd vast te stellen;
c) Geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.

Mevrouw Challik dient mede namens de SGP een Amendement in op dit voorstel, waarin 
wordt besloten om artikel 4.2.4 te wijzigen in een toe te laten hoogte van 27 meter voor de 
loskraan.

Mevrouw Challik dient een Motie in naar aanleiding van de besluitvorming op dit voorstel, 
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waarin zij aandacht vraagt bij het college voor de verkeersveiligheid, de geluidsoverlast en 
de landschappelijke inpassing.

Stemverklaring

Stemverklaring

Stemverklaring

Besluit 

De voorzitter brengt het Amendement in stemming. De fracties van PvdA, SGP, VN, GBN,  
VVD en CDA stemmen voor en geen fractie stemt tegen, waarmee het Amendement is 
aangenomen met 15 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

De heer Van Maanen legt namens zijn fractie een stemverklaring af, dat zij er van uitgaan 
dat ook het aangenomen Amendement GBN-SGP van 9 juli 2015 nog steeds van 
toepassing is verklaard op deze besluitvorming.
De heer Nijhoff legt namens zijn fractie een stemverklaring af, dat zij er van uitgaan dat 
ook het aangenomen Amendement GBN-SGP van 9 juli 2015 nog steeds van toepassing 
is verklaard op deze besluitvorming.
De heer Van Tellingen legt namens zijn fractie een stemverklaring af, dat zij tegen de 
voorgestelde afhandeling van de zienswijzen en de vaststelling van dit bestemmingsplan 
zullen stemmen, maar begrijpen dat er een meerderheid van de raad voor het voorstel zal 
stemmen en daarom het Amendement van PvdA-SGP en de Motie PvdA zullen steunen.  

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarop het aangenomen Amendement PvdA-SGP van  
21 december 2017 van toepassing is verklaard, om artikel 4.2.4. te wijzigen in de toe te 
laten maximale hoogte van 27 meter voor de loskraan, waarbij opgemerkt dat de fractie 
van VN tegen het voorstel heeft gestemd.

De voorzitter brengt de Motie in stemming. De fractie van de VVD stemt tegen en de 
fracties van PvdA, SGP, GBN, VN en CDA stemmen voor, waarmee de Motie is 
aangenomen met 13 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

5.2 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het Bestemmingsplan “Goossen Janssenstraat te 
Ophemert” (2017-10-04490)

Raadsbesluit: 
a) Het bestemmingsplan ‘Goossen Janssenstraat te Ophemert’, gewijzigd vast te 

stellen.
b) Geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.

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

5.3 Voorstel tot vaststelling van het Bestemmingsplan “Kern Ophemert, herziening Dorpsstraat 
8” (2017-10-22116)

Raadsbesluit: 
a) Het bestemmingsplan ‘Kern Ophemert, herziening Dorpsstraat 8’, ongewijzigd vast 

te stellen.
b) Geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.

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

5.4 Voorstel tot vaststelling van de Erfgoedverordening gemeente Neerijnen 2018, vaststelling 
van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Neerijnen 2018 en om hieruit niet 
benutte middelen toe te voegen aan de Bestemmingsreserve cultuurhistorie. (2017-10-
23280)

Raadsbesluit: 
a) Tot vaststelling van de Erfgoedverordening gemeente Neerijnen 2018,
b) Tot vaststelling van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Neerijnen 
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2018,

c) De middelen voor de uitvoering van de onder b genoemde subsidieverordening die 
uit de begroting in enig jaar niet besteed worden toe te voegen aan een 
bestemmingsreserve.

d) Tot intrekking van de Erfgoedverordening Neerijnen 2010 per 1 januari 2018.
e) Tot intrekking van de Subsidieverordening Cultuurhistorie Neerijnen 2011 per 

1 januari 2018.

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

5.5 Voorstel tot instemming met de genomen maatregelen om te komen tot tekortreductie 
uitkeringen Participatiewet 2017, zoals vastgelegd in het advies Vangnet 2017 van 
Werkzaak Rivierenland. (2017-10-22031)

Raadsbesluit: 
a) In te stemmen met zowel de regionale als de aanvullende interne en externe 

maatregelen om tot tekortreductie te komen zoals vastgelegd in het Advies 
Vangnet 2017 van Werkzaak Rivierenland van augustus 2017.

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

5.6 Voorstel tot vaststelling van het Regionaal beleidsplan Beschermd wonen en 
Maatschappelijke opvang 2018-2025 “samen dichtbij” en de daarin opgenomen 24 
voorstellen als uitgangspunten voor verdere regionale afspraken en uitvoering. (2017-10-
22326)

Raadsbesluit: 
a) In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen – 

Maatschappelijke opvang 2018-2020 “Samen dichtbij” en daarmee ook akkoord te 
gaan met de daarin opgenomen 25 voorstellen als uitgangspunten voor verdere 
regionale afspraken en uitvoering.

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

5.7 Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2018 gemeente Neerijnen. (2017-
10-23348)

Gewijzigd raadsbesluit:
a) De “Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 

2018” vast te stellen;
b) De “Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018” vast te stellen; 
c) De “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018” vast 

te stellen; 
d) De “Tarieventabel 2018 behorende bij de verordening op de heffing en invordering 

van lijkbezorgingsrechten 2018” vast te stellen zonder trendmatige verhoging, 
dus conform de tarieven 2017; 

e) De “Verordening op de heffing en invordering van leges 2018” vast te stellen;
f) De “Tarieventabel 2018 behorende bij de verordening op de heffing en invordering 

van leges 2018” vast te stellen;
g) De “Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van 

buizen, kabels, draden of leidingen 2018” vast te stellen;
h) De “Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2018”vast te 

stellen;
i) Het lopende W.R.P. 2013-2017 met één jaar (2018) te verlengen;

3



Besluitvormende raad
De heer Van Maanen dient mede namens GBN een Amendement in op dit voorstel, 
waarin wordt voorgesteld om besluitpunt d. te wijzigen in: “Tarieventabel 2018 behorende 
bij de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018” vast te 
stellen zonder trendmatige verhoging, dus conform de tarieven 2017.

Besluit

De voorzitter brengt het Amendement in stemming. De fracties van PvdA, SGP, VN, GBN,  
VVD en CDA stemmen voor en geen fractie stemt tegen, waarmee het Amendement is 
aangenomen met 15 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat het aangenomen Amendement 
van SGP-GBN van toepassing is verklaard en is verwerkt in bovenstaand raadsbesluit.

5.8 Voorstel tot instemming met het aanmelden van de burgemeester als lid van de 
“Convenant of Mayors for Climate and Energy” en met de doelen die het convenant 
nastreeft. 
(2017-10-23325) 

Raadsbesluit:
a) In te stemmen met het aanmelden van de burgemeester als lid van de Covenant 

of Mayors for Climate and Energy.
b) Daarmee in te stemmen met de doelen die het Covenant of Mayors for Climate 

and Energy nastreeft.

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

5.9 Ingekomen stukken

De lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

5.10 Motie vreemd aan de orde van de dag: verhoging Waterveiligheid

Stemming 

Mevrouw Van Kuilenburg geeft in het kort de aanleiding van deze motie weer en hoe het 
proces om ertoe te komen is doorlopen.

De heer Van Maanen dient de Motie in en leest deze vervolgens voor, namens de hele 
gemeenteraad.

Roept het college op:
vanuit de gemeente Neerijnen als advies in te brengen bij de besluitvorming binnen de 
Stuurgroep TiWa-MIRT verkenning VaHe m.b.t. een voorkeursbeslissing ter advisering aan 
de Minister I&W;

1) om de keuze voor de aanleg van een hoogwatergeul Varik-Heesselt definitief uit te 
sluiten;

2) om te kiezen voor het voorkeursalternatief: de traditionele dijkversterking met 
buitendijkse maatregelen voor rivierkundige- en natuurcompensatie;

3) om het genoemde voorkeursalternatief verder uit te laten werken en bij het 
opstellen van een dijkontwerp de inwoners, de ondernemers, de grondbezitters en 
de gemeente Neerijnen te laten participeren.

De voorzitter brengt de Motie in stemming. De fracties van SGP, VN, GBN, VVD, CDA en 
PvdA stemmen voor en geen fractie stemt tegen, waarmee de Motie is aangenomen met 
15 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
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6. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur en wenst iedereen hele fijne feestdagen 
en een gezellige jaarwisseling toe. Ook nodigt hij alle aanwezigen uit op de 
Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Neerijnen in het Stroomhuis op 8 januari 2018.

Vastgesteld in de besluitvormende raad van 1 februari 2018

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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