
Besluitvormende raad
(23582\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 5 april 2018
Tijd : 20.00 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : de heer H.H. de Vries (burgemeester/voorzitter), 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), de heer
W. Kurpershoek (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) en de heer drs. J. Krook (wethouder). 

Afwezig : de heer J.G. van Maanen (SGP), de heer A.H. van Wijk (VVD) 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 Van Maanen (SGP), de heer Van 
wijk (VVD) en wethouder Andriesse.

2. Bepaling voorstemnummer

• Nummer 9, de heer Veeken (GBN)

3. Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst van de besluitvormende raad van 8 maart 2018, inclusief Lijst toezeggingen

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Raadstukken

5.1 Voorstel tot vaststelling Duurzaamheidsvisie Neerijnen energieneutraal 2030, aansluiting 
zoeken bij de gezamenlijke projecten van Geldermalsen en Lingewaal en voor de 
uitvoering van deze projecten een bedrag van € 20.000,= beschikbaar te stellen        
(2018-03-23301)

Raadsbesluit:
a) De duurzaamheidsvisie Neerijnen energieneutraal in 2030 vast te stellen.
b) Aan te sluiten bij de gezamenlijke projecten van Geldermalsen en Lingewaal.
c) Voor de uitvoering van deze projecten € 20.000,- ter beschikking te stellen.
d) Begrotingswijziging 2018/5 vast te stellen. 

Stemverklaring

Besluit

De fractie van GBN legt een stemverklaring af, dat zij voor zullen stemmen maar dat het 
besluit niet ten koste mag gaan van de inwoners. De nieuwe gemeente West Betuwe 
streeft naar energieneutraal in 2030 terwijl dat Landelijk op 2050 is gezet.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel.
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5.2 Voorstel tot instemming met het Convenant uitvoering bibliotheekwerk 2019-2022      

(2018-03-23085)

Raadsbesluit:
a) In te stemmen met het Convenant Uitvoering Bibliotheekwerk 2019 t/m 2022, wat 

inhoudt dat u instemt met:
– Een verlaging van de bijdrage voor het basispakket van € 11,37 naar € 10,02 per 
inwoner (prijspeil 2017);
– Een versmalling van het basispakket doordat digitale activiteiten voor 
volwassenen, Boekstart, de Bibliotheek op school (dBos) en De Bibliotheek voor 
Ukkies nu voor alle gemeenten uit het basispakket zijn.

b) Besluitvorming over de aanvullende programma’s voor 2019 meenemen in de 
harmonisatie van het bibliotheekwerk voor  de gemeente West Betuwe.

Stemverklaring

Stemverklaring

Besluit

De fracties van CDA, SGP en PvdA geven een stemverklaring af, dat zij voor zullen 
stemmen maar dat laaggeletterdheid een punt van aandacht en zorg dient te blijven ook in  
de nieuwe gemeente West Betuwe.

De fractie van VN legt een stemverklaring af, waarin zij aangeeft tegen te zullen stemmen, 
omdat zij van mening is dat het huidige (uitgebreidere) pakket gehandhaafd dient te 
blijven.

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

5.3 Voorstel tot verlenging van de ontheffing van het Woonplaatsvereiste wethouder aan drs. 
J. Krook tot aan het opgaan van de gemeente Neerijnen in de gemeente West Betuwe 
(2018-03-17240)

Raadsbesluit: 
a) Wethouder drs. J. Krook, wonende te Made (gemeente Drimmelen) ontheffing te 

verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor het restant van de periode van 
de gemeente Neerijnen, ingaande 24 april 2018 tot aan het moment dat de 
gemeente Neerijnen is heringedeeld in de nieuwe gemeente West Betuwe per 1 
januari 2019.

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

5.4 Ingekomen stukken

De lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

6. Sluiting

De voorzitter geeft aan dat GBN een vraag aan het college heeft gesteld, die zij graag 
mondeling in deze vergadering beantwoordt zien.
Mevrouw Van Kuilenburg herhaalt de gestelde vraag: de gemeenten Tiel en Neder-
Betuwe gaan een zienswijze indienen, waarin zij aangeven voor een nevengeul bij Varik-
Heesselt te zijn. Gaat het college ook een zienswijze indienen namens Neerijnen?
Wethouder Kool zegt dat Neerijnen lid is van de stuurgroep en dat daarin al de 
besluitvorming vanuit de raad van Neerijnen is gecommuniceerd, die ertoe heeft geleid dat 
(voorlopig) door de stuurgroep is gekozen voor de variant van de dijkversterking in 
combinatie met de buitendijkse maatregelen. Dus ontraadt hij de raad om nog een 
zienswijze in te dienen. Mocht er uiteindelijk een ander besluit binnen de stuurgroep 
worden genomen, dan blijft de aangenomen Motie vanuit de raad van kracht.
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Burgemeester De Vries meldt dat hij, samen met zijn collega uit Geldermalsen op 22 
maart 2018 een gesprek heeft gevoerd met de heren Bruls en Beenakker over het 
brandweerzorgplan. Het gedane verzoek vanuit Geldermalsen en Neerijnen om er nog 
eens naar te kijken is niet geruststellend beantwoordt. Er komt nog een vervolggesprek 
met de heer Beenakker voor de besluitvorming binnen de VRGZ. Mocht het onveranderd 
blijven dan zal hij bij de stemming het verzoek van de raad van Neerijnen inbrengen en zo 
nodig tegen stemmen.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur. 

Vastgesteld in de besluitvormende raad van 8 mei 2018

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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