
Besluitvormende raad
(23582\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 27 september 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), de heer drs. 
E.J. van Tellingen (VN), de heer W. Kurpershoek (VN), mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de 
heer C. Nijhoff (GBN), de heer drs. S.L.T.A.J. Nouwens (VVD), de heer A.H. van Wijk (VVD),
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) en de heer ing.
H.A. Verwoert (wethouder). 

Afwezig : de heer A.P.M. Veeken (GBN), de heer A.C. Hakkert (CDA), de heer J. Andriesse (wethouder).

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 Veeken (GBN), de heer Hakkert 
(CDA) en wethouder Andriesse.

2. Bepaling voorstemnummer

• nummer 1, de heer van Maanen (SGP)

3. Vaststelling agenda

De voorzitter geeft aan dat er bij hem een Motie vreemd aan de orde van de dag is 
ingediend door de VVD en de PvdA. Hij stelt voor om die te agenderen onder 5.6.
De leden van de raad kunnen zich in dit voorstel vinden.

De agenda is gewijzigd vastgesteld.

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

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Raadstukken

5.1 Voorstel tot instemming met de hoofdopgaven in de Mobiliteitsagenda Regio Rivierenland 
en de concept zienswijze (2018-07-23413)

Raadsbesluit: 
a) In te stemmen met de in de mobiliteitsagenda opgenomen hoofdopgaven
b) Kennis nemen van:

 het addendum over de gevraagde financiële bijdrage van € 1 per inwoner 
in  de  begroting  2019-2022  voor  het  uitvoeringsplan  Mobiliteit  van  de 
Regio Rivierenland.

 het opnemen van het gevraagde bedrag op de wensenlijst nieuw beleid 
voor  de begroting West  Betuwe,   waarover  het  nieuwe college en de 
nieuwe raad na 1-1-2019 een besluit nemen.

c) In te stemmen met bijgevoegde concept zienswijze.
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De heer Van Zoest wenst de concept-zienswijze bij duurzaamheid nog graag aan te vullen 
met het fors verminderen van de CO2-uitstoot en bevordering van slimme mobiliteit.
De heer Van Maanen geeft aan dat zijn fractie zich kan vinden in het opnemen van de 
bevordering van slimme mobiliteit in de concept-zienswijze.
De heer Nouwens kan zich ook vinden in het opnemen van de bevordering van slimme 
mobiliteit in de concept-zienswijze.
Mevrouw Challik wenst vanuit haar fractie beide voorstellen van de heer Van Zoest over te 
nemen in de comcept-zienswijze.
Mevrouw Van Kuilenburg zegt dat haar fractie zich ook kan vinden in het opnemen van 
de bevordering van slimme mobilitiet in de concept-zienswijze.
De heer Miltenburg is ook er ook voorstander van om slimme mobiliteit nog op te nemen 
in de concept-zienswijze.

Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de concept-zienswijze zal 
worden aangevuld met het bevorderen van slimme mobiliteit.

5.2 Voorstel tot het oprichten van een Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie 
Breedbandnetwerk Rivierenland (2018-07-20993)

Raadsbesluit:
a) Vanwege geconstateerd marktfalen in te stemmen met het beleidsuitgangs-punt 

om samen met de regiogemeenten een 100% dekkend open breedbandnetwerk 
(glasvezel) te realiseren voor de witte adressen. 

b) Met in achtneming van beslispunt 3, het college toestemming te verlenen tot het 
oprichten van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie 
Breedbandnetwerk Rivierenland conform de bij dit voorstel gevoegde concept 
regeling.

c) De uitvoering van het besluit onder beslispunt 2 wordt opgeschort totdat 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland in het kader van de Wet ARHI 
formeel toestemming hebben verleend voor deelname aan de 
Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk 
Rivierenland.

d) Kennis te nemen van de verplichting die volgt uit de Wet gemeenschappelijke 
regelingen dat het treffen van de in beslispunt 2 genoemde GR leidt tot een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten voor de 
exploitatie van deze GR. 

e) Kennis te nemen van het uitgangspunt dat de in beslispunt 2 genoemde GR voor 
de realisatie van het totale project een lening zal aangaan, waarvoor de 
deelnemende gemeenten zich garant zullen stellen en die onder de deelnemers 
wordt verdeeld conform de verdeelsleutel die in de concept regeling is 
opgenomen.

f) Kennis te nemen van het feit dat (volgens planning begin 2019) een concept 
besluit van het college om garant te staan voor de lening die de in lid 2 genoemde 
GR zal aangaan voor het aanleggen van het netwerk, aan de raad voor wensen en 
bedenkingen wordt voorgelegd. 

g) Kennis te nemen van het feit dat de ontwerp begroting van de in beslispunt 2 
genoemde GR te zijner tijd voor zienswijzen aan de raad wordt voorgelegd.

Stemverklaring

Besluit

De heer Kurpershoek geeft aan het jammer te vinden dat we als raad niet langer hebben 
stilgestaan bij de grote garantstelling middels dit voorstel. Daarbij is hij persoonlijk van 
mening dat een raadslid door dit voorstel overvraagd wordt in zijn kennis van de materie. 
We hebben er gewoon te weinig verstand van!

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 
overeenstemming met het voorstel.
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5.3 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling Bestemmingsplan “Buitengebied Neerijnen, 

herziening Ophemertsestraat 3a, 9 en 11 te Ophemert” (2018-07-22251)

Raadsbesluit: 
a) Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Neerijnen, herziening Ophemertsestraat 3a, 9 

en 11 te Ophemert’, 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 ongewijzigde vaststelling Bestemmingsplan “Vijfhuizen te Opijnen” 
(2018-07-23261)

Raadsbesluit:
a) Het bestemmingsplan ‘Vijfhuizen te Opijnen’ ongewijzigd vast te stellen. 
b) Geen exploitatieplan conform artikel 6.12 lid 2 Wro vast te stellen.  

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

5.5 Ingekomen stukken

De fractie van GBN kan niet instemmen met de ter kennisname neming van de inhoud 
van de documenten B162 – B163 – B168.
Ook de fracties van de VVD en VN kunnen zich niet vinden in de ter kennisname neming 
van de inhoud van document B163.

De lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld, met inachtneming van de 
gemaakte opmerkingen.

5.6 Motie vreemd aan de orde van de dag VVD-PvdA: 

De heer Nouwens legt de doelstelling van deze motie uit aan de raad.
Wethouder Kool geeft aan dat het college al druk doende is met de Minister om hiervoor 
een tijdpad uit te zetten. Kort geleden is hierover al een brief van de Minister ontvangen.
Alle fracties concluderen dat de tijd de inhoud van deze motie heeft ingehaald en deze 
motie derhalve geen meerwaarde heeft.
De heer Nouwens en mevrouw Challik zijn verheugd te constateren dat het college dit 
voortvarend heeft opgepakt tijdens het zomerreces en trekken derhalve deze motie in.
Burgemeester De Vries geeft nog aan dat komende dinsdag de evaluatie van het 
collegeprogramma in de collegevergadering besproken wordt en hij die donderdag “onder 
de arm” zal meenemen naar de vergadering van het Presidium.

Besluit De Motie vreemd aan de orde van de dag is voor de besluitvorming ingetrokken door de 
beide partijen en derhalve niet meer in stemming gebracht.

6. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.

Vastgesteld in de besluitvormende raad van 8 november 2018

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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