
Besluitvormende raad
(23582\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : dinsdag 8 mei 2018
Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende vergadering 
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.H. van Wijk (VVD),
de heer A.C. Hakkert (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 W. Kurpershoek (VN), de heer A.W.E. Miltenburg (CDA) 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 Miltenburg en 
wethouder Andriesse.

2. Bepaling voorstemnummer

• Nummer 14, mevrouw Challik (PvdA)

3. Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Besluitenlijst van de besluitvormende raad van 5 april 2018, inclusief Lijst toezeggingen

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Raadstukken

5.1 Voorstel tot het indienen van geen zienswijze op de Jaarstukken 2017 en het indienen van 
een zienswijze op de Programmabegroting 2019 Regio Rivierenland 
(2018-04-23707)

Raadsbesluit:
a) Inzake de jaarstukken 2017 aan het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland 

geen zienswijze kenbaar te maken
b) Ten aanzien van de begroting 2019 aan het dagelijks bestuur van de Regio 

Rivierenland 2 zienswijzen kenbaar te maken:
1. Deelnemers moeten bij ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting zo snel 
mogelijk op de hoogte worden gesteld.,
2. Er wordt snel inzicht verwacht in de uit te voeren maatregelen om de inzet van 
reserves bij het sluitend maken van de begroting terug te dringen. 

Besluit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel.
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5.2 Voorstel tot het indienen van geen zienswijze op de Jaarrekening 2017 en de 

Programmabegroting 2019 Regionaal Archief Rivierenland (2018-04-23772)

Raadsbesluit:
a) Aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te maken geen zienswijze omtrent de 

jaarstukken 2017 in te dienen.
b) Aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te maken geen zienswijze omtrent de begroting 

2019 in te dienen.

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

5.3 Voorstel tot aanwijzing van een gemeenschappelijk lid van het Algemeen Bestuur van 
Regio Rivierenland (2018-04-23726)

Raadsbesluit: 
a) De heer ir. J. Beenakker, burgemeester van Tiel, aan te wijzen als 

gemeenschappelijk lid van het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland met 
ingang van 1 april 2018 tot de dag waarop de huidige zittingsperiode van de raden 
afloopt (maart 2022).

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 vraagt de aanwezige cursisten van “Politiek Actief West Betuwe” naar voren 
en deelt hen het behaalde certificaat uit en overhandigt hen een bos bloemen.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Vastgesteld in de besluitvormende raad van 7 juni 2018

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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