
Besluitvormende raad
(23582\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 1 februari 2018
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 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) en de heer drs. J. Krook (wethouder). 

Afwezig : de heer drs. E.J. van Tellingen (VN), de heer W. Kurpershoek (VN) en wethouder Andriesse.

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er is en 
bericht van verhindering binnengekomen van de heer Van Tellingen (VN), de heer 
Kurpershoek (VN) en wethouder Andriesse.

2. Bepaling voorstemnummer

• Nummer 11, de heer Van Wijk (VVD).

3. Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

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

Burgemeester De Vries geeft aan dat wethouder Kool vorige week in de Oordeelsvormen-
de vergadering heeft toegezegd dat er informatie zou komen over het verdwijnen van de 2e 

tankspuitauto bij de brandweer en de gevolgen dat het zal hebben m.b.t. de aanrijtijden. Er 
is in de komende raadcyclus een raadsvoorstel daarover geagendeerd, die u via de 
Beeldvorming, de Oordeelsvorming en de Besluitvorming zal bereiken. Hij gaat ervan uit 
dat daarmee aan de toezegging is voldaan.

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Raadstukken

5.1 Voorstel tot instemming met de invoering van een Duurzaamheidslening en hiervoor 
€ 300.000,= beschikbaar te stellen, vaststelling van de Verordening duurzaamheidslening 
gemeente Neerijnen 2018 en voor de Uitvoeringskosten van de duurzaamheidslening 
gemeente Neerijnen € 10.000,= beschikbaar te stellen (2018-01-22389)

Raadsbesluit:
a) In te stemmen met de invoering van de duurzaamheidslening en hiervoor              

€ 300.000,- ter beschikking te stellen.
b) De verordening duurzaamheidslening gemeente Neerijnen 2018 vast te stellen.
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c) Voor de uitvoering van de duurzaamheidslening gemeente Neerijnen € 10.000,-  

ter beschikking te stellen.
d) Begrotingswijziging 2018/4 vast te stellen. 

Stemverklaring

Besluit

De fractie van de PvdA legt een stemverklaring af waarin is aangegeven dat ze het 
jammer vinden dat de leeftijdsgrens op 75 jaar is gesteld.

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

5.2 Voorstel tot instemming met de maatregelen pilot Begraafplaatsen 2018 (2018-01-18496)

Raadsbesluit:
a) In te stemmen met de uitvoering van verschillende uitgewerkte maatregelen op de 

begraafplaatsen Tuil (oud en nieuw) en Waardenburg die als voorstel in het 
raadsbesluit 'Vervolg pilots begraafplaatsen Tuil en Waardenburg' van 6 juli 2017 
waren opgenomen.

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

5.3 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een budget van € 401.000,- uit de opbrengst 
Precariogelden 2016 voor harmonisering van beleid verduurzamen buitensportaccom-
modaties en het continueren van het leefbaarheidsfonds in 2018 (2018-01-21690)

Raadsbesluit: 
a) Een budget beschikbaar te stellen van € 225.000,- ten laste van de reserve 

precariobelasting, om met de resultaten uit de energiescan gerichte investeringen 
te doen die bij sportverenigingen de meeste energiebesparingen opleveren.

b) In te stemmen om het nog beschikbare budget voor leefbaarheid 2017 ad 
€ 24.000,-  over te hevelen naar 2018 en het budget aan te vullen vanuit de 
precariogelden met €176.000,-  

c) Vaststellen van de begrotingswijziging 2018/3 

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

5.4 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een budget van € 425.000,- voor het Inhuren van 
voldoende personele capaciteit om nieuwe werkzaamheden op te pakken en daarnaast 
door te bouwen aan de nieuwe organisatie gemeente West Betuwe (2018-01-23455)

Raadsbesluit: 
a) € 425.000,- beschikbaar te stellen om voldoende capaciteit in te huren voor 2018 

ten laste van de algemene reserve. 
b) Begrotingswijziging 2018/2 vast te stellen.

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

5.5 Voorstel tot vaststelling van de Bestuurlijke Agenda (2018-01-21539)

Raadsbesluit: 
a) de Bestuurlijke Agenda 2018 vast te stellen.

Toezegging

Mevrouw Van Kuilenburg geeft aan dat haar fractie zich niet kan vinden in het 
behandelvoorstel van de opgenomen onderwerpen over de pilots begraafplaatsen en de 
meekoppelkansen Varik-Heesselt.
De voorzitter zegt toe hier schriftelijk op te zullen reageren.
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Besluit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel.

5.6 Ingekomen stukken

Mevrouw Van Kuilenburg geeft aan zich niet te kunnen vinden in de voorstellen tot 
afhandeling van de ingekomen stukken C-2 en D-381. Zij brengt het in bij het Presidium.

De lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

6. Sluiting

De heer Van Maanen deelt mede dat hij afgelopen maandagavond de Regionale 
Agendacommissie Regio Rivierenland niet heeft bezocht door privéomstandigheden. 
Neerijnen was daardoor die avond niet vertegenwoordigd, want ook het andere lid en de 
plaatsvervangers waren verhinderd. Daarnaast heeft hij moeite met de afgesproken 
vergadertijd voor deze RA, wat hij in de vorige vergadering kenbaar heeft gemaakt maar 
wat niet in de notulen is opgenomen en dat terwijl zijn opmerking nogal wat bijval mocht 
ontmoeten binnen die vergadering. Hij heeft daarover opnieuw telefonisch gereageerd bij 
de Regio Rivierenland en hoopt dat het nu wel genotuleerd zal zijn en dat er voor een 
redelijke vergader(aanvangs)tijdstip zal worden gekozen.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur. 

Vastgesteld in de besluitvormende raad van 8 maart 2018

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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