
Besluitvormende raad
(23582\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 8 maart 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 
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.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 H. Mulder (SGP), 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 een 
bericht van verhindering binnengekomen van de heer Kurpershoek, de heer Mulder en 
wethouder Andriesse.

2. Bepaling voorstemnummer

• Nummer 13, de heer Miltenburg (CDA).

3. Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst van de besluitvormende raad van 1 februari 2018, inclusief Lijst toezeggingen

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Raadstukken

5.1 Voorstel tot instemming met het Regionale concept-brandweerzorgplan, de 
organisatieontwikkeling en de financiële voorstellen VRGZ (2018-02-23526)

GEWIJZIGD raadsbesluit:
a) in te stemmen met het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur van de 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ten aanzien van het concept-brandweerzorgplan, 
met uitzondering van het buiten gebruik stellen van de 2e TS voor de post 
Neerijnen-West;

b) voor 2018 incidenteel een bijdrage te verlenen van € 6.164,= ter dekking van het 
totale regionale tekort van € 233.500,=;

c) in te stemmen met het plan voor de organisatieontwikkeling en hier een incidentele 
bijdrage van € 13.199,= voor beschikbaar te stellen ter dekking van de begrote 
regionale frictiekosten van € 500.000,=;

d) in te stemmen met het verlenen van een structurele bijdrage vanaf 2018 van         
€ 15.047,= ter compensatie van de cao-kosten van de VRGZ van € 570.000,=;

e) in te stemmen met het versturen van de bijgevoegde aangepaste zienswijze aan 
het DB van de VRGZ, waarin opgenomen de aanvulling bij besluit a (het niet 
buiten gebruik stellen van de 2e TS voor de post Neerijnen-West).
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De heer Nouwens legt een stemverklaring af namens zijn fractie, waarin hij aangeeft dat 
zijn fractie verdeeld zal stemmen over het Sub-Amendement. Hij is van mening dat de 
instandhouding van de 2e TS geen extra kosten voor de bevolking met zich mee mag 
brengen en stemt daarom voor het Sub-Amendement.
De heer Hakkert legt een stemverklaring af namens zijn fractie, waarin hij aangeeft dat 
zijn fractie voor het Sub-Amendement zal stemmen. Neerijnen is nu al de gemeente die 
bijna het meeste bijdraagt aan de VRGZ en daarom moeten wij op voorhand geen 
financiële handreiking aanbieden voor de instandhouding van de 2e TS in Neerijnen-West, 
er zijn grenzen. De VRGZ is een samenwerkingsverband waarvoor we gezamenlijk de 
kosten moeten dragen voor de veiligheid binnen het hele gebied. Daarbij werkt dit ook nog  
eens kostenverhogend voor onze eigen inwoners en daar willen we hen niet mee 
belasten. Bij de Motie zal zijn fractie ook instemmen, met uitzondering van de kosten.

De voorzitter brengt het Sub-Amendement in stemming. De fracties van VN, CDA en 
raadslid Nouwens (VVD) stemmen voor en de fracties van SGP, GBN, PvdA en raadslid 
Van Wijk (VVD) stemmen tegen, waarmee het Sub-Amendement is verworpen met 5 
stemmen voor en 8 stemmen tegen.

De heer Van Tellingen legt een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn fractie het 
betreurt dat het Sub-Amendement verworpen is, maar dat zijn fractie het van groot belang 
acht dat de 2e TS behouden blijft. Echter de eenheid van de raad op dit voorstel is van 
groot belang en daarom stemt zijn fractie toch in met het Amendement.
De heer Nouwens sluit zich graag aan bij de stemverklaring van de heer Van Tellingen. 
Ook zijn fractie hecht belang aan eenduidigheid van de raad en stemt daarom mee.
De heer Hakkert legt een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn fractie mee gaat 
met het Amendement, met uitsluiting van extra kosten voor de inwoners.

De voorzitter brengt het Amendement in stemming. Alle fracties stemmen voor het 
Amendement, waarmee het Amendement is aangenomen met 13 stemmen voor en 0 
stemmen tegen.

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarop het Amendement van toepassing is verklaard 
en de gewijzigde aangepaste zienswijze naar de VRGZ kan worden verzonden.

De voorzitter brengt de Motie in stemming. Alle fracties stemmen voor de Motie, waarmee 
de Motie is aangenomen met 13 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

5.2 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling Bestemmingsplan "Buitengebied Neerijnen, 
herziening Ridderkamp Opijnen Overtuinen" (2018-02-21948)

Raadsbesluit:
a) Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Neerijnen, herziening Ridderskamp Opijnen 

Overtuinen’, 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.

5.3 Voorstel tot vaststelling Verordening maatschappelijke ondersteuning Neerijnen 2018 
(2018-02-23366)

Raadsbesluit: 
a) de Verordening maatschappelijke ondersteuning Neerijnen 2018 vast te stellen.
b) de gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning Neerijnen 2015 in te 

trekken.
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Besluit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel.

5.4 Voorstel tot vaststelling van de 1e wijziging Verordening jeugdhulp gemeente Neerijnen 
2015 (2018-02-23543)

Raadsbesluit: 
a) Vast te stellen de 1e wijziging van de Verordening jeugdhulp gemeente Neerijnen 

2015

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

5.5 Voorstel tot vaststelling van de 1e wijziging op de Verordening op de heffing en invordering 
van Leges 2018 en de bijbehorende tarieventabel op de heffing en invordering van Leges 
2018 (2018-02-23348)

Raadsbesluit: 
a) De “Eerste wijziging verordening op de heffing en invordering van leges 2018” vast 

te stellen.
b) De “Tarieventabel 2018 behorende bij de eerste wijziging op de heffing en 

invordering van leges 2018” vast te stellen.

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

5.6 Ingekomen stukken

De lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

6. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur. 

Vastgesteld in de besluitvormende raad van 5 april 2018

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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