
EXTRA raadsvergadering
(22496\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 15 juni 2017
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 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.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 drs. J. Krook (wethouder) en 
de heer ing. H.A. Verwoert (wethouder).

Afwezig :  de heer J.Andriesse (wethouder).

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering binnengekomen van  
de heer Andriesse (wethouder).

De voorzitter legt in het kort uit hoe deze vergadering tot stand is gekomen en wat het doel is 
van deze vergadering.

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is er geen gebruik gemaakt van spreekrecht burgers.

3. Bepaling voorstemnummer

Nummer 12, de heer Hakkert (CDA)

4. Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

5.1 Voorstel tot vaststelling van het herindelingsadvies voor de gemeenten Geldermalsen, 
Neerijnen en Lingewaal tot de nieuwe gemeente West Betuwe per 1 januari 2019 en het 
beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van het Plan van aanpak fusietraject 
West Betuwe. 

Besluit: 
a. het herindelingsadvies voor de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal vast te 
stellen, waarvan de inzet is dat: 

i. de grenzen komen te liggen volgens de kaart zoals opgenomen in paragraaf 8.3; 
ii. de bestaande grenzen tussen de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal 

komen te vervallen; 
iii. de bestaande grenzen van de gemeente Geldermalsen met de gemeenten Buren, 

Culemborg, Tiel en Leerdam ongewijzigd blijven; 
iv. de bestaande grenzen van de gemeente Neerijnen met de gemeenten Tiel, West 

Maas en Waal, Maasdriel en Zaltbommel ongewijzigd blijven; 
v. de bestaande grenzen van de gemeente Lingewaal met de gemeenten Leerdam, 

Zaltbommel, Gorinchem en Giessenlanden ongewijzigd blijven.
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b. de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal per 1 januari 2019 samen te voegen. 
c. het herindelingsadvies West Betuwe aan de Provincie Gelderland te zenden, in het kader 
van art. 5 wet Arhi. 
d. kennis te nemen van het concept Plan van Aanpak Fusietraject en de colleges van B&W 
opdracht te geven tot uitvoering hiervan over te gaan. 
e. voor de uitvoering van het plan van aanpak fusietraject tussen Geldermalsen, Neerijnen en 
Lingewaal een krediet van € 2,8 miljoen beschikbaar te stellen, wat neerkomt op 
€ 927.000 per gemeente, als voorfinanciering beschikbaar te stellen ten laste van de 
algemene reserve.

De heer van Maanen:
Vanavond besluiten wij over een helder beschreven herindelingsontwerp. De SGP zoekt in de 
praktische zin nog wel in de uitwerking van nuances in de specifieke paragrafen van onder 
andere: beschrijving over de verbonden partijen en samenwerkingsverbanden, en daarnaast 
over de genoemde vergaderlocatie van de raad. De ambitie voor een energie neutrale 
gemeente is wat ons betreft ambitieus, want de ambities moeten wel haalbaar en 
realiseerbaar zijn. 
Wij zijn dan ook erg benieuwd hoe het bidbook proces en alles wat hierna volgt vormgegeven 
zal worden. In bestuurlijke zin zal deze raad steeds meer betrokken zijn bij het proces, wij zien 
dat met nieuwsgierigheid tegemoet. Graag horen wij ook nog van uw college over de stand 
van zaken en haalbaarheid van het amendement woningbouw wat destijds is ingediend. 
Vanuit het gedachtegoed van de SGP willen wij graag meewerken aan de nieuwe gemeente 
West Betuwe. 
De heer van Tellingen:
Voor Neerijnen zal vanavond instemmen met een fusie van Geldermalsen, Neerijnen en 
Lingewaal per 1 januari 2019. In de stukken wordt regelmatig gesproken over vertrouwen, 
vertrouwen tussen college en raad, overheid en burgers en burgers onderling. Voor Neerijnen 
is constructief kritisch en denkt in kansen en mogelijkheden. Uitgangspunt moet zijn 
vertrouwen in plaats van wantrouwen. Over het participatie proces is Voor Neerijnen minder 
positief, er is vanaf het begin gepleit om de bewoners actief te betrekken bij mogelijke fusie.
In beslispunt 4 in het voorstel wordt voorgesteld kennis te nemen van het conceptplan van 
aanpak, en de colleges opdracht te geven op uitvoering over te gaan. Voor Neerijnen vraagt 
zich af of er dan ook niet moeten worden ingestemd met dat plan van aanpak. Daarnaast is 
het voor ons van groot belang dat voor het bidbook proces van start gaat en er een concreet 
procesplan aan de raden zal worden verstrekt.
Bij de ambities staat een energie neutrale gemeente in 2030 en hiervoor zal per 1 januari 
2019 zal hier een plan van aanpak klaar liggen. Via dit proces is het mogelijk dit doel te 
bereiken.Voor Neerijnen kan zich vinden in de ambitie om een aantrekkelijk 
vestegingsgsklimaat voor bedrijven te realiseren, maar vraagt zich wel af hoe de relatie met 
de andere ambitie is, zoals streven naar een landelijke groene gemeente.
Voor Neerijnen is van mening dat de rol van de raadsleden tot op heden te beperkt geweest, 
maar zien het nieuwe West Betuwe beraad, waar alle raadsleden zittng hebben als positief. 
Een van de concrete punten die in vele  burgeravonden naar voren kwam was meer bouwen 
in de dorpen, voor de eigen inwoners. Ik heb begrepen dat het gesprek met de gedeputeerde 
inmiddels heeft plaatsgevonden, hoop dat wij hier nog iets concreets over horen.Er wordt ons 
een miljoenen krediet gevraagd, en het is lastig te beoordelen of dit bedrag wel echt nodig is. 
Voor Neerijnen hoop te kunnen vertrouwen op regelmatige verantwoording hierover.  
Mevrouw van Kuilenburg:
Het is voor de leefbaarheid van de kernen van belang dat er gepaste woningbouw per kern 
kan plaatsvinden. Wij zijn verheugd dat de ingediende motie inmiddels besproken is met de 
portefeuille houders en gedeputeerde. Wij horen graag de uitkomst van dit gesprek.  
Wat betreft het naamgevingstraject, de inwoners hebben gestemd op de naam West Betuwe, 
wij van Gemeente Belangen respecteren dit en willen dit ook graag aan de nieuwe raad West 
Betuwe meegeven. Persoonlijk contact staat voorop, waar mogelijk digitaal ondersteund, en 
publieksproducten worden zo dicht mogelijk bij de burger versterkt. 
Wij zijn verheugd dat het zwart op wit staat en gehoor gegeven wordt aan een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor bedrijven. De vergaderingen van het West Betuwe beleid zijn 
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openbaar. Wij hechten waarde aan goede communicatie en openheid hierover.
Gemeente Belangen mist nog steeds het gedeelte jeugd in het fusie traject, en vraagt zich af 
wanneer dit wordt opgepakt.
De heer Nouwens: 
Met deze fusie is wat ons betreft een eerste stap gezet om ook als gemeente in de toekomst 
goed voorbereid te zijn en te blijven voor de taken waar de gemeente voor staat en die ook op 
ons afkomen. De VVD fractie is zeer verheugd over de kwaliteit en het proces wat tot 
uitdrukking is gekomen in het herindelingsadvies. Vanuit het herindelingsontwerp zijn wij zeer 
benieuwd naar de wijze waarop de dienstverlening van de inwoners zich gaat ontwikkelen. 
Wel zijn er een aantal zaken waar nog keuzes voor gemaakt dienen te worden en hoe deze 
verder zullen worden uitgewerkt. Zoals de rol van de gemeente nu en in de toekomst, en hoe 
deze zich met elkaar verhouden. 
We zijn zeer verheugd dat de ambitie dienstverlening nadrukkelijk terugkomt, wel is de VVD 
benieuwd hoe het college dit in het vervolgtraject verder gaat uitwerken. En op welke wijze de 
leerervaringen die zijn opgedaan in het proces van het herindelingsadvies meegenomen 
worden, en in de komende tijd een goede uitwerking krijgen. 
Kortom wij zijn zeer positief over de voortvarendheid in dit proces en de stappen die gezet 
zijn. Dat geeft ons vertrouwen voor de komende tijd en zijn zeer benieuwd naar de uitwerking 
en de stappen die het college de komende tijd gaat doen.
De heer Hakkert:
De vorige keer heb ik gezegd we waren verloofd, en nu komt de laatste formelen stap. We 
nemen het besluit om te trouwen op 1 januari 2019 wat ons betreft. 
Er is veel onderzocht en nog meer overlegd met een door externe bureaus, door ambtenaren, 
en er is actief contact geweest met onze inwoners. Wij willen onze dank uitspreken aan alle 
die daar aan hebben bijgedragen. De fractie van CDA Neerijnen stemt in met het 
herindelingsadvies om de gemeenten Lingewaal, Geldermalsen en Neerijnen samen te 
voegen tot de nieuwe gemeente West Betuwe.
Het CDA ziet uit naar de aankomende bidbook periode, waar gewerkt gaat worden aan de 
vormgeving en invulling van de ambities van onze nieuwe gemeente. 
Zoals eerder genoemd deze avond: een energie neutrale gemeente in 2030, gaan we 
consequent om met het windmolenpark wat in de komende tijd aan de orde komt, en gaat het 
lukken te bouwen naar behoefte in de dorpskernen. Het CDA vraagt zich af of de gemeente 
dichter bij de inwoner gebracht gaat worden en hoe we dit gaan doen en daarnaast of het 
mogelijk is om de burgerparticipatie te maximaliseren. 
Mevrouw Challik:
Stap voor stap komen wij nader tot het samengaan van wat in 2019 West Betuwe zal heten 
en zoals het lijkt gaat het proces van deze fusie voorspoedig. Echter zal het de PvdA alert en 
kritisch blijven kijken, waarbij er niet voorbij de wens en vraag van de burger gegaan zal 
worden. De duidelijke wens van de burger om de eigen identiteit van de dorpen te behouden, 
en de zorg om wat een nieuwe grote gemeente zal betekenen. De PvdA deelt deze zorg
De PvdA wenst dat er aandacht zal worden besteed aan onderwijs, wonen, duurzame energie 
en energie neutrale ambities. 
Stap voor stap, gaan wij dit proces in, de PvdA zal hier in meegaan, uiteraard kritisch naar 
kijken en zeker meedenken in het proces tot een positief West Betuwe. PvdA doet dit in groot 
vertrouwen en dankt de ambtenaren en ieder die aan dit project hard hebben gewerkt en nog 
zullen werken.
Wethouder Kool:
Afgelopen 6 juni 2017 is er een overleg geweest met de gedeputeerde. Het was een zeer 
positief gesprek, waarin met name gewezen werd op de leefbaarheid, wat ook in onze dorpen 
speelt. Ook heeft de gedeputeerde toegezegd alle drie de gemeenten te willen helpen met het 
faciliteren van een zogeheten kernenfoto, waarna het ook meer verantwoord is om keuzes te 
maken, bijvoorbeeld voor de woningbouw op verschillende plekken. 
Conclusie we gaan als gemeente maar ook als provincie de focus leggen op de leefbaarheid.  
De Provincie wil ook graag de CPO projecten stimuleren, en ook daar staan wij open voor. De 
regelingen, zoals “steengoed benutten” in te zetten om het een en ander te realiseren in de 
kernen. De provincie heeft ook toegezegd kennis en expertise te willen leveren voor 
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bouwprojecten die al langere tijd stil liggen. De volgende stap is (ma 19 juni??) overleg met de 
woningbouw verenigingen en wat zij kunnen betekenen in de verschillende dorpen.
We zijn zeer voortvarend aan het werk, en ik heb op dit moment een positief gevoel. 
Burgemeester de Vries:
Hij is erg verheugd met het feit dat de raad zich unaniem opstelt achter het herindelingsadvies 
en denkt dat er vertrouwen moet zijn in de komende anderhalf jaar. Met name hoe we met 
elkaar, en dus zeker ook met de raad, daar vorm en inhoud aan te geven. 
Er zullen nieuwe ontwikkelingen voorgesteld worden waaronder de plek van vergaderen van 
de nieuwe raad. Op dit moment, zoals ook terug te vinden is in het document, gaan wij niet uit 
van de bouw van een nieuw gemeentehuis annex raadzaal. Of dit betekend dat zaken zich in 
Geldermalsen gaan concentreren, zou niet in de lijn passen die we naar de inwoners hebben 
uitgedragen, en er zullen dus antwoorden geformuleerd moeten worden de aankomende tijd. 
Hij is het eens dat we ons een hypotheek op de hals hebben gehaald. De inwoners is beloofd 
de dienstverlening dichtbij de organiseren en dat zal ook de aankomende tijd gestalte moeten 
krijgen. Dit ziet u ook terug in de werkgroep dienstverlening van medewerkers, de nieuwe 
West Betuwe raad zal zich bezig houden met dit thema, en u als raad. Hoe actiever u zelf 
meedoet des te groter kan uw rol zijn in de verdere vormgeving. 
De vraag: wat is de rol van de raad bij het bidbook, dit is het meer dan alleen op de dialoog 
avonden een rol vervullen. En hoe u dit interpreteert in de sfeer van verkiezingen van 
aankomend november 2018, vind ik ook een verantwoordelijkheid van uw zelf.
Inderdaad, het is best een spannend proces. Er zijn  bijeenkomsten met inwoners geweest op 
verschillende momenten in alle drie de huidige gemeenten. Het is mijn stellige overtuiging dat 
de inwoners mee willen denken. En we zullen ze daar ook toe uitnodigen zo niet uitdagen om 
hun gedachten te uiten over wat ze willen. Ook is er een groep mensen die niet mee wil doen, 
en dat moet je ook respecteren.  Er zijn ook mensen die zeggen, wij hebben jullie gekozen als 
raad en jullie moeten het maar doen. 
Maar ik ben er van overtuigd dat het proces, zoals dat ook aan uw raad  gepresenteerd is op 
de avond in Haaften destijds door het bureau BügelHajema over het bidbook proces, dat dit 
dus een proces is waar u van op de hoogte bent, hoe het er ongeveer uit gaat zien. We zijn 
op dit moment met de fine tuning bezig, maar vooral ook hoe dat proces gaat lopen en zo 
heeft het gewerkt in Lingewaal. Met dat goede voorbeeld hebben wij gezegd dan moet het 
hier ook kunnen werken. 
Terecht wordt er gehamerd op de jeugd, en een belangrijk onderdeel van het bidbook proces 
is hoe we de jeugd gaan betrekken op eigentijdse wijze. Er wordt samen met een bureau 
gekeken naar nieuwe technieken die hier voor gebruikt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld 
vloggen. 
U volgt dit proces, wij houden u hier niet buiten, maar het komt niet iedere 3 maanden voor 
een vervolgstap hier, want het proces moet gewoon doorgaan. U bent op de hoogte gebracht 
van de uitgangspunten van dat proces, en ook hierin speelt de rol van vertrouwen een rol. In 
de West Betuwe raad zal alles de revue passeren en nogmaals aan u, doe daar actief aan 
mee.
We zullen in de richting van 2020 uitspraken moeten doen als gezamenlijke raden hoe wij 
verder gaan met de verbonden partijen waar we nu mee samenwerken. Dit is ook een proces 
wat we moeten uitkristalliseren, en waar we keuzes in zullen moeten maken en deze worden 
natuurlijk aan u voorgelegd. Ten slot van rekening besluit u over dat soort zaken en is het niet 
een stuurgroep of ambtelijke organisatie. 
Energie neutraal, het bidbook proces en het implementatieplan zoals het er ligt, zal daar op 1 
jan 2019 helderheid over kunnen verschaffen. Geldermalsen heeft al grotere en verdere 
denkbeelden dan Neerijnen en Lingewaal, en we zullen daar dus een beetje bij in de pas 
moeten gaan lopen. Wanneer de overeenstemmingen bij elkaar gebracht kunnen worden dan 
kan wat ons betreft de doelstelling van energie neutraal in 2030 overeind blijven. De wereld 
om ons heen is hier mee bezig, en grote bedrijven vragen om zaken zoals duurzaamheid op 
nummer 1 van de agenda te zetten. 
Een van de punten uit onze strategische visie gaat over de groene gemeente. Die willen we 
blijven en die blijft in stand. Maar ook een groene gemeente kan ambitie hebben om 
bedrijvigheid aan te trekken. Bedrijvigheid van allerlei soorten, die past in de huidige cultuur 
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en structuur van onze gemeente. En dat is wat ons betreft dus niet een botsing tussen de ene 
kant de uitgangspunt groene gemeente blijven en aan de andere kant  ruimte bieden voor 
bedrijvigheid. 
Er moet ongelooflijk veel werk verzet worden op een uiterst smalle basis. En dit is dan ook de 
reden dat wij een beroep doen om dat krediet beschikbaar te stellen. De medewerkers zijn erg 
enthousiast, binnen 2/3 werkdagen hebben 50 werknemers zich aangemeld voor de 
verschillende werkgroepen en geven daarmee aan te willen werken en mee te denken aan de 
nieuwe gemeente West Betuwe.  
Het is de wens van de stuurgroep, de wens van het college om u als raad daar actief bij te 
blijven betrekken. 

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

6. Mededelingen

De heer Nijhoff wil graag melden dat GBN zelfstandig door zal gaan onder de een nieuwe 
naam: Lokaal Belang West Betuwe, met mevrouw van Kuilenburg als 1ste lijsttrekker in de 
aankomende verkiezingen. 
Daarnaast geeft hij een compliment aan wethouder Kool, voor de inhaalslag die is gemaakt op 
de begraafplaatsen.

Burgemeester de Vries verzoekt de raad zich zo snel mogelijk aan te melden bij de griffier 
voor het meldkamer bezoek.

7. Rondvraag

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

5. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.28 uur.

Vastgesteld in de besluitvormende raad van 6 juli 2017

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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