
Oordeelsvormende vergadering
(22496\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 12 oktober 2017
Tijd : 20.00 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : de heer H.H. de Vries (burgemeester/voorzitter), de heer drs. E.J. van Tellingen (VN), de heer 
W. Kurpershoek (VN), de heer H. Mulder (SGP), de heer J.G. van Maanen (SGP), mevrouw P. 
van Kuilenburg (GBN), de heer A.P.M. Veeken (GBN), de heer C. Nijhoff (GBN), de heer 
drs. S.L.T.A.J. Nouwens (VVD), mevrouw W. Hooijer-Horstman (VVD), de heer A.C. Hakkert 
(CDA), de heer A.W.E. Miltenburg (CDA), de heer R. van de Wardt (PvdA), de heer H. de Jong 
(PvdA), de heer K.G. Steenbergen (raadsgriffier), de heer drs. J. Krook (wethouder), de heer 
J. Andriesse (wethouder), de heer T. Kool (wethouder) en de heer ing. H.A. Verwoert 
(wethouder). 

Afwezig : de heer P.A.J. van Zoest (VN), mevrouw H.B. Challik (PvdA) en de heer A.H. van Wijk (VVD)

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 Zoest (VN), mevrouw Challik 
(PvdA) en de heer van Wijk (VVD). 
 

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

3. Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststelling besluitenlijst Oordeelsvormende vergadering van 14 september 2017

Besluit De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Lijst ingekomen stukken

Advies De lijst ingekomen stukken kan voor de Besluitvormende raad worden geagendeerd.

6. Stukken ter advisering 

6.1 Informatienota principeverzoek vestiging discounter Klingelenberg Tuil 
(2017-08-00727)) 

CDA: 
voorstander 
voor winkel, 
wel meer 
onderzoek 

De heer Hakkert: wij hebben in de beeldvormende vergadering van 14 september 2017  
een presentatie en de overwegingen gehoord om eventueel een bestemmingsplanwijziging 
door te voeren in Tuil, om daar een winkel te kunnen beginnen. Driekwart jaar geleden 
hebben wij als raad een besluit genomen en een beleid omtrent het vestigen van winkels in 
onze gemeente vastgesteld. Dit verzoek strookt met dit vastgestelde beleid, en de vraag is 
dan of het goed is om zo snel terug te komen op dit besluit. Een winkel in de goedkope 
sector kan een goede of slechte ontwikkeling zijn. Het CDA denkt wel dat het positief effect 
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GBN: positief 
en zien graag 
snel actie 

PvdA: niet toe 
staan,  
onderzoek 
naar mogelijk 
andere plek 

VVD: nog 
vragen en 
meer 
onderzoek 
nodig 

SGP: geef 
initiatiefnemer 
mee om 
vragen te 
beantwoorden

zal hebben op de leefbaarheid. Maar zien ook de mogelijkheid om zo een winkel in een 
breder kader te bekijken. De planologische ontwikkelingen in Haaften en Tuil, en met meer 
onderzoek hoe de leefbaarheid in de kernen te versterken. Het CDA hoort graag de reactie 
van de wethouder hierover. 

Mevrouw Van Kuilenburg: de raad kan wel paar jaar geleden iets hebben vastgesteld, 
maar GBN heeft hier niet mee ingestemd, dit voorop gesteld. Wij hebben de informatienota 
van het college gelezen, en bij de inleiding staat dat een derde supermarkt een goede 
ontwikkeling is. GBN vraagt zich wel af in hoeverre het opgestelde rapportage van Kardol 
nog serieus genomen moet worden. Ook wordt er het een en ander omschreven bij de 
concrete mogelijkheden voor de detailhandel. Bij de kantentingen staat dat er in 
Zaltbommel de planning ligt om de grootste Lidl te realiseren, met tankstation en fastfood 
keten. GBN heeft zijn huiswerk gedaan, zo is er geïnformeerd in Zaltbommel en contact 
gezocht met ondernemers en inwoners. De Lidl in Zaltbommel staat op dit moment on holt, 
en eind november zal er misschien weer een informatienota komen en dan kan het in 
Zaltbommel helemaal voorbij zijn. In principe zijn er meerdere argumenten om aan een 
regionale functie als een discounter mee te werken, positief effect voor de algehele 
versterking van de winkelstructuur. Dit is een goede ontwikkeling voor de leefbaarheid en 
zal mensen aantrekken om in Neerijnen te wonen. We hebben ook inwoners uit Neerijnen 
gesproken, net als in Haaften en Tuil en die zeggen de raad gaat toch niet tegenstemmen. 
We wachten even de reacties van de andere partijen af. 

De heer Van der Wardt: er wordt advies van de raad gevraagd en daar zullen we ons ook 
op richten. Er is recentelijk een bestemmingsplan voor dit gebied vastgesteld, waarin het 
toestaan van een discounter uitgesloten wordt. Daarnaast is er in de detailhandelsvisie nee 
gezegd, tenzij. Dit vormt het kader waarvoor advies gevraagd wordt. Gezien de eerder 
genomen besluiten van deze raad, moeten wij helaas adviseren dit initiatief niet toe te 
staan. Wel concluderen wij dat de Coop relatief duur is en wij hebben geen bezwaar tegen 
een discounter formule, zodat onze inwoners meer keuze mogelijkheden hebben. Wij 
denken dan aan een clustering van verschillende formules op een andere plaats in onze 
gemeente. 

De heer Nouwens: zoals gebruikelijk willen wij altijd positief ingaan op initiatieven en 
ideeën van ondernemers. De VVD ziet hier in dit geval toch nog wel een aantal 
vraagtekens, maar wij dit voorstel dan ook dienen te beoordelen zoals het er ligt. Als je kijkt 
naar het voorstel en de wijze waarop dat wordt uitgelegd dan hebben wij daar wat vragen 
bij. Ja er is een detailhandelsvisie opgesteld, en ja er is ook een omgevingswet in aantocht. 
Waarbij er een iets andere manier van ontwikkelen wordt benaderd en gevraagd. Ook daar 
zien wij nog wel wat vragen, deze vragen hangen samen met hoe valt dit plan samen met 
andere plekken in de gemeente waar nog bijvoorbeeld leegstand is. Hoe valt dit plan 
samen met wellicht een andere trend om verschillende formules te concentreren op een 
plek.  Al deze vragen zijn tijdens de beeldvormende vergadering nog niet echt veranderd, 
sterker nog de VVD kreeg er steeds meer vragen bij. We zien en voelen echter ook aan 
dat de behoefte er bij de inwoners is. Dat vraag is wel, die behoefte is er nu, maar hoe is 
dit op de langere termijn. Er zijn veel veranderingen op winkel gebied gaande, en het is 
dan lastig in te schatten wat dit dan voor een effect heeft. Deels is dit natuurlijk ook een 
ondernemingsrisico, maar wij moeten deze wel inschatten aan de hand van hoe er dan met 
de omgeving is om gegaan. Op een manier waarbij alle betrokken er in ieder geval een 
goed gevoel bij hebben en over in kunnen stemmen. Dit laatste hebben wij nog niet, en 
hebben dus nog enige vragen bij dit voorstel. 

De heer Van Maanen: wij als raad hebben het best vaak over het wijzigen van het 
bestemmingsplan. Dit is ook lastig, want je stelt in een bestemmingsplan een ruimtelijke 
kader vast, waarin je denkt dat het allemaal zou kunnen en past. Toch is er altijd maatwerk 
nodig om hierin te wijzigingen. De SGP kan heel goed begrijpen dat dit verzoek gedaan is. 
Aan de andere kant is consistentie van beleid ook iets waar we voortdurend op moeten 
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VN: meer 
onderzoek en 
openheid 
vanuit de 
initiatiefnemer 

letten, dat het geen jojo beleid wordt. Waar hier wel en waarom daar niet. Daarom hebben 
wij bij dit ruimtelijke kader nog wat reserves. Mede ook door de onderbouwing die wij 
tijdens de beeldvormende vergadering hebben gezien en die wat ons betreft niet sterk was. 
De onderbouwing van de cijfers, ook van de nog geen positief of negatief  effecten op de 
overige toch vrij dichtbij gelegen supermarkten. Hoog en laag segment winkels dichtbij 
elkaar zou elkaar kunnen versterkt elkaar, maar de vraag is is dit ook zo als het in 
verschillende dorpen ligt, dit zijn ragen die nog van belang zijn. Op dit moment zijn wij 
geneigd te zeggen, de onderbouwing om een bestemmingsplan wijziging in deze te 
rechtvaardigen te beperkt is. Wij hechten waarde aan de consistentie van het beleid, 
waarbij ook gekeken moet worden naar de leegstand van detailhanden, waarom wordt die 
niet ingevuld. Met het hebben van deze vragen is het lastig om te zeggen dat wij positief 
zijn. 

De heer Van Tellingen: het College komt normaal altijd met een voorstel, dit roept de 
vraag bij ons op of het College dan echt helemaal geen mening over deze ontwikkeling 
heeft. Is het niet lastig om als raad hier advies over te geven. Is er vooroverleg geweest 
met de andere twee supermarkten en hoe denken zij hierover. Met onze buurgemeenten 
en provincie heeft geen overleg plaatsgebonden en wat vinden onze inwoners hiervan, 
begrepen dat de inwoners hier positief tegenover staan. Het is ook belangrijk om inwoners 
te betrekken bij ons beleid. Het is ons verder ook niet bekend om wat voor een supermarkt 
het gaat, maar waarom geen openheid van zaken. Dit is ook het geval in Zaltbommel van 
winkels die zich daar willen vestigen, dit lijkt mij ook heel reëel. Ook de vraag of het 
überhaupt mogelijk is om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige invulling in het kader 
van de ruimtelijke ordening. Komen we nu op de vraag of we hier een bestemmingsplan 
procedure moeten starten, en ik heb er over nagedacht en vraag me af is het mogelijk om 
ook een bestemmingsplan procedure te starten, zonder dat je als het bestuur van de 
gemeente bij voorbaat uit te spreken welke richting je opgaat. Waarbij je door middel van 
goede publiciteit mensen om aandacht vraagt, er dan meningen binnenkomen en je een 
volstrekt vrije afweging kan maken. Onze mening baseren op de opvattingen van de 
samenleving. In overweging, een open manier zoeken hoe we deze opzichzelfstaande toch 
wel belangrijke ontwikkeling, neerleggen en op basis van wat we horen komen tot een 
zorgvuldige beslissing komen. 

Burgemeester De Vries vat kort samen dat de meerderheid van de fracties geen ja of nee 
zegt, maar dat er meer onderzoek gewenst is. Ook met het oog op de omgevingswet. Het 
advies aan het College is om te gaan praten met de initiatiefnemer om het ingediende 
principeverzoek beter te onderbouwen. 

7. Stukken ter oordeelsvorming 

7.1 Voorstel tot het indienen van een zienswijze op “Evaluatie en nu bedrijfsplan 2.0” van 
Werkzaak Rivierenland  (2017-08-23113)

Raadsbesluit:
a) Inzake het bedrijfsplan aan het dagelijks bestuur van Werkzaak Rivierenland de 

volgende zienswijze kenbaar te maken:
– kennis te nemen van de toelichting op de gevraagde formatie-uitbreiding van 
24,2 fte;
– bij de formatie-uitbreiding de voorwaarden te stellen van stapsgewijze invoering 
en evaluatie na 1 jaar;
– niet in te stemmen met de vorming van een innovatiefonds.

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad.

7.2 Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2018 en de Meerjarenraming 2019-
2021 gemeente Neerijnen (2017-08-23089)
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Raadsbesluit: 

a) De programmabegroting 2018 op programmaniveau vast te stellen;
b) De meerjarenraming 2019-2021 als financieel kader voor de komende jaren vast te 

stellen;
c) In te stemmen met en vast stellen van de investeringen en activiteiten uit het 

Meerjaren-investerings- en activiteitenplan zoals dat is opgenomen in bijlage 5.1 
van de begroting 2018 en het college te autoriseren voor het doen van uitgaven 
ten behoeve van de voor het jaar 2018 opgenomen investeringen en activiteiten;

Toezegging

Toezegging

De heer De Jong: begint bij programmapunt 4: het onderwijs, in het laatste punt bij 
ontwikkelingen staat dat de gemeente moet beoordelen of er sprake is van staatssteun bij 
het verhuren van peuterspeelzalen en dat daar een onderzoek moet plaatsvinden. De 
PvdA vraagt zich af als dit nog niet gebeurt is, en zo nee wanneer dan wel. Bij de 
beleidsindicatoren (blz. 25) staat dat het absolute verzuim hoger is dan bij de vergelijking. 
Wat is de reden van dit verzuim en wat voor een acties zijn hier voor ondernomen?
Bij het sociaal domein (blz. 31) onder ontwikkelingen wordt genoemd extra lasten van een 
post 270.000 euro, wat dan uit het reserve potje sociaal domein moet komen. Mede 
doordat de gemeente Tiel een extra 15.000 euro uitvoeringskosten nodig heeft, en ook de 
regio 65.000 euro. Betekend dat wij van de 270.000 uit het reserve potje, dat daar dus 
150.000 euro wordt uitgehaald voor uitvoeringskosten? Is mijn conclusie juist of onjuist 
hierover? Op blz. 30 staat de procedure omtrent meerkosten, effectieven en efficiënte 
regeling voor inwoners, is dit voor 2018 of ook voor de langere termijn? Bij 
beleidsdoelstelling nummer twee, hier is een amendement aangenomen voor inwoners 
vanuit de participatie wet, hoever staat het hier mee? Programma 8: volkshuisvesting (blz. 
42) staat dat het percentage gerealiseerde bouw sociaal huurwoningen nul procent is, mijn 
vraag, aan de hand van de recente ontwikkeling zijn we al meer naar streefwaarden van 20 
procent, hier is veel ingekort, en zal de voorraad dan drastisch veranderen. 
Wethouder Krook: de vraag over de meerkosten is een technische vraag, de toekomst van  
het sociaal domein is ook een discussie voor aankomend jaar. Er zal een schriftelijk 
beantwoording komen op de vraag over de meerkosten. 
Wethouder Andriesse: de verhuur van peuterspeelzalen, er wordt heel hard aangewerkt, 
het document Leerplicht Regio Rivierland zal naar u toe komen, hierin vindt u antwoord op 
al uw vragen hierover.

De heer Nouwens: kijkend naar de begroting zijn er een twee tal vragen die ons nog 
resten. De aankomende fusie, blijft de dienstverlening naar de inwoners op peil? In de 
begroting is niet goed te zien hoeveel beschikbare uren hiervoor zijn, en hoeveel er nodig 
zijn van ons ambtelijke apparaat in het fusie project. In hoeverre is dat voldoende 
meegenomen in deze begroting, met het oog op de werkdruk en of er dan niet extra 
fondsen en of mensen nodig zijn. Dit is lastig te zien in deze begroting. Wederom gaat 
deze begroting weer uit van een overschot, hoe wordt daar mee omgegaan in het kader 
van het fusie project, en doen wij onszelf en onze inwoners niet te kort. En hoe zit het met 
de twee andere gemeenten hierbij.  

De heer Mulder: Het doet de SGP genoegen dat onze gemeente er financieel goed 
voorstaat. De beleidsindicatoren moeten worden opgenomen, en dat de informatie vooral 
afkomt van ‘Waar staat je gemeente’, toch zou je verwachten dat sommige cijfers wel 
intern beschikbaar zijn en de mogelijkheid om deze cijfers intern op te vragen. Wat ons ook 
nog opvalt, is dat bij het vaststellen van de begroting dat de aangenomen motie over de 
camper plaatsen vergeten is. Er is hier wel een memo over ontvangen, ook dat er te weinig 
tijd is voor overleg met de andere gemeentes. Vragen ons af of er ook andere mutaties wat 
betreft het beleid ook geldt, bijvoorbeeld het energie loket.

Mevrouw Van Kuilenburg: citeert uit het voorwoord omtrent de berekende saldi. Het is 
GBN hier niet duidelijk of er nu een reserve op een reserve wordt gezet. Volgende punt is 
veiligheid, bij de beleidsdoelstellingen staat bewustwording bij ondernemers, hier worden 
ambtelijke uren ingestoken. GBN vindt het merkwaardig dat er wordt geschreven dat onze 
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Toezegging

ondernemers dit zich moeten realiseren en om bewustwording te creëren. Dit stond ook 
letterlijk in de begroting van 2017. Onze ondernemers doen dit al, maar ze staan vaak in 
de kou. Wij moeten als gemeente meer investeren in onze ondernemers, en kan men mij 
uitleg geven wat hier aan is gedaan? Verder in dit stuk wordt genoemd harde kern 
jongeren, wat wordt hier onder verstaan? Het verkeer, GBN geeft al jaren aan dat het 
onderhoud van de wegen aangepakt moet worden. Wij zijn verheugd dat het College dit nu 
daadwerkelijk oppakt. Echter is het wel jammer dat de raad niet is betrokken om eventuele 
suggesties te doen. Een gemiste kan, waar later veel kritiek op geuit kan worden. Het 
onderzoek verkeersmaatregelen, in de begroting van dit jaar staat weer dat het College 
onderzoek gaat doen naar de verkeersmaatregelen op de dijk. Voor de vijfde maal in de 
begroting en naar aanleiding van onze vragen van vorig jaar al, lijken er geen ambtelijke 
uren te worden ingestoken. Wat betreft de ledverlichting op de dijken en langs de 
schoolroutes, wij willen hier graag over geïnformeerd worden. Het verbeteren van de 
kwaliteit van het harde wegennet, uitvoeren van onderhoud wegbermen wordt in onze 
ogen slecht uitgevoerd. Landelijk is er sprake van een economische groei, de prognose 
van het CBS voor de toekomst is positief. Neerijnen en West Betuwe moet een betere 
invulling geven aan deze landelijke cijfers en profiteren van deze groei. Activiteiten 
ondernemen om het ondernemerschap verder te stimuleren. Wij zijn verheugd dat het 
College dit in uitwerking wil gaan brengen in Neerijnen. De Regionale Visie Recreatie en 
Toerisme in het kader van het regio contract 2012-2015, is dit niet achterhaalt aangezien 
we nu al eind 2017 zijn? Onderwijs, op 31 december 2018 moeten alle VVE leidsters 3 F 
geschoold zijn, wat is de stand van zaken toe nu toe? Nu vernoemd 4F scholing, graag 
nadere uitleg hierover. Neerijnen heeft zich aangemeld en rijksmiddelen tot beschikking 
gekregen voor sport en cultuur voor 2fte. Veel lokale projecten worden opgepakt, GBN 
heeft het al vaker gezegd dat het nooit budget neutraal kan zijn, dit is slordig, en zal onze 
inwoners een ton paar jaar kosten. Kulturhus Haaften, moet verbouwt worden om de 
mogelijkheid voor de verhuur van ruimtes mogelijk te maken. Er zijn meerder dorpshuizen 
die dit ook willen. Speelplekken en speelvoorzieningen verbetering en uitbreiding opgepakt 
door de Avri. GBN vraagt zich af wanneer de speelplek in Ophemert wordt aangepakt. 
Sociaal domein, wat leeft onder de jeugd. Jongerenwerkers pakken problemen aan, 
wanneer krijgen wij rapportages en wanneer worden zij voorgeteld en hoe zijn zij te 
bereiken. Vanaf 1 oktober 2017 is er een nieuwe aanbieder WMO hulpmiddelen, GBN 
geeft het College mee dit goed in de gaten te houden en geen afwachtende houding aan te 
nemen. De uitvoeringskosten voor de gemeente Tiel, 250.000 euro aan extra lasten. Hier 
hebben wij onze vraagtekens bij. Stimuleren leefbaarheidsinitiatieven, als raad hebben wij 
hier niets over te zeggen, maar willen toch wel graag uitleg hebben van het College 
waarom TV Haaften wel budget ontvangt en TV Ophemert niet. Paragraaf risico’s, specifiek 
Molenblok, de vraag hoe zit het nu met onze molen. Verbonden partijen, de ODR, 
veiligheid voor personeel, de toename van de bouw. De krappe arbeidsmarkt een tekort 
aan gekwalificeerd personeel. GBN heeft toen al nee gezegd om met de ODR in zee te 
gaan, wij maken ons hier zorgen over. Afval verwijdering Rivierenland, er zijn diverse 
moties en brieven van andere gemeenten ontvangen, graag willen wij de motie van de 
PvdA over afval omkering in de besluitvormende raad naar voren halen. 
Aanbestedingsvoordeel te behalen, verlichting op de dijk, inwoners zijn nog steeds 
ontevreden. Tot slot zijn we benieuwd naar raadsvoorstel omtrent dat de begraafplaatsen, 
de groene parels, en hoe deze worden onderhouden.  
Wethouder Krook: de beredenering waarom er anders is gekeken naar de twee Tennis 
Verenigingen zal schriftelijk aan de raad worden verstrekt. 

De heer Hakkert: het CDA heeft een tweetal aanvullingen. De heer Mulder heeft iets 
gezegd over de beleidsindicatoren die niet allemaal in dit programma staan. Ik begreep dat 
dit moet worden aangeleverd vanuit de overheid, vanuit een centraal punt. De heer Mulder 
vraagt zich ook af of we deze gegevens niet uit onze eigen organisatie kunnen halen. Bij 
mij ontstond ook de vraag vanuit het voortraject (technische avond) zou het niet zo zijn dat 
wij als raad, aangeven dat wij het op prijs stellen als deze gegevens op tijd beschikbaar 
zijn. Zeker met het oog op het aankomende traject, gegevens van 2 jaar oud zijn niet echt 
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Toezegging

Toezegging

relevant meer. In het sociaal domein wordt 200.000 euro uit de algemene reserves 
verwerkt, omdat ik begrijp er daar overschrijdingen gemaakt worden en er vanuit de 
landelijk overheid niet voldoende zijn. Tot nu toe hebben we altijd geld overgehad, onlangs 
nog over gehad hoe dit geld dan te besteden. Graag wat extra uitleg over de algemene 
reserves. 

De heer Van Tellingen:De huidige begroting is als beleidsarme betiteld, dit is begrijpelijk in 
het kader van de aankomende fusie. Wel gaat de VN ervan uit dat de andere twee 
gemeenten ook de keuze maken om een beleidsarme begroting te maken, anders ontstaat 
de kans dat we onze inwoners te kort doen. Er is meerdere malen gevraagd naar een 
concreet plan van aanpak voor de energie neutrale gemeente. Er is onlangs in de 
gemeente Geldermalsen een voorstel aan de orde geweest ‘uitvoeringsplan 
duurzaamheidsvisie gemeente Geldermalsen deel 1, 2017-2018, samen de schouders 
eronder voor u en de volgende generaties. En een informatiecentrum de Knop is onlangs 
geopend. Na onze mening een prima basis voor verder beleid. Er wordt vaak vermeld naar 
de nieuwe gemeente West Betuwe. Onze vraag is, waarom kan dit ook niet bij ons en was 
het niet essentieel geweest als wij als drie gemeenten gemeenschappelijk optrekken. Wij 
hebben ons vorig jaar sterk gemaakt voor het behalen van zwemdiploma’s voor kinderen 
uit minima gezinnen. De raad heeft gekozen voor een eenmalige bijdrage van 25.000 euro. 
De intentie is wel om dit structureel te doen. Bij de begroting werd in eerste instantie 
aangegeven dat het een structurele bijdrage is, dat bleek bij nader inzien toch niet het 
geval te zijn. In de beantwoording op mijn vraag hierover, bleek dat het budget van dit jaar 
overschreden zou worden en dat de rest betaald zou worden uit het Klijnsma-gelden. De 
concrete vraag hierbij is wat zijn de voornemens van het College voor 2018 met dit 
concrete onderwerp. Vorig jaar hebben we een verdeel sleutel gemaakt voor de 
opbrengsten van de precario rechten, daar zijn onder andere de rondweg bij Tuil en het 
sport accommodatie beleid opgenomen. Zijn deze nu verdwenen? En is er ook overleg 
geweest met de andere gemeenten, dit is onze wens, wordt dit straks ook opgenomen. Zijn 
onze eigen beleid onderwerpen worden die ook mee genomen? Ook al even op gedoeld 
door de heer Hakkert, de uitgaven sociaal domein, deze zijn moeilijk te prognosticeren 
begrijp ik en het gaat bovendien om open eind regelingen. Tot nu toe hebben we deze 
overschrijdingen kunnen opvangen. We gaan iets meer uit het gemeente fonds krijgen dan 
dat we in eerste instantie opgenomen hebben. Zou het niet verstandig zijn om toch een 
reserve sociaal domein te vormen, om daarmee fluctuaties op te vangen. Onlangs is er 
uitvoerig gepraat over het woningbouw beleid van onze kernen, toen is duidelijk 
aangegeven, dat er pas aan mee wordt gewerkt door de Provincie als er een dorpsfoto is 
gemaakt. De gemeente Geldermalsen mag 165 woningen extra mag gaan bouwen, een 
gedeelte is voor statushouders maar er wordt ook in de dorpen gebouwd. Waarom wordt er 
nu een uitzondering gemaakt voor Geldermalsen boven Lingewaal, en is het ook niet zo 
dat als er meer woningen komen dat dit in gezamenlijk overleg doet. Graag hier wat 
duidelijkheid over. Over de notitie camper plaatsen werd gezegd dat daar met de drie 
gemeente samen over is gesproken maar geen sprake is van nieuw beleid. Toch wel 
gevoel dat dit een nieuw beleid is, de VN heeft daar geen moeite mee, maar zou het ook 
fijn vinden als de gemeente Neerijnen zelf ook stukje nieuw beleid oppakt. 
Wethouder Kool: neemt de opmerking van de heer Van Tellingen ter harte, en geeft aan 
dat hij schriftelijk informatie zal verstrekken wanneer er ontwikkelingen zijn omtrent het 
energie neutrale beleid.  

De heer Van Maanen: Wat voor een ruimte kunnen wij als raad creëren binnen de marges 
van wat de wet Arhi ons voorschrijft. Is er geen ruimte te vinden binnen de bestaande 
beleidskaders? En vraagt om verduidelijking. 
Wethouder Verwoert: Concreet, er is al een keer of twee een informatienota naar de raad 
verstuurd omtrent de regels Arhi-toezicht. Er staat hier duidelijk in beschreven wat wel en 
niet kan. Met alle plezier zenden wij u de informatienota nogmaals toe. En hij geeft nog 
een korte uitleg waar de Arhi regels voor zijn. 
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Oordeelsvormende vergadering
Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 

Besluitvormende raad.

8. Mededelingen
• Algemene mededelingen
• Gemeenschappelijke regelingen en Verbonden partijen
• Regio Rivierenland (speerpuntberaden en/of algemeen bestuur)
• Stuurgroep MIRT-verkenning rivierverruiming en dijkversterking V-H/T-W
• Raadadviesgroep Gebiedsvisie Varik-Heesselt

Wethouder Kool geeft aan dat er een beeldvormende vergadering is gepland voor de 
MIRT-verkenning waarin hij het een en ander duidelijk te kunnen maken.
Burgemeester De Vries: vult aan dat deze zal plaatsvinden op 26 oktober na de afloop van 
de besluitvormende vergadering. 
Wethouder Kool: Aanvullend nog op de eerdere opmerking over de Zandweg en de Dreef, 
ook speelt de rotonde in Hellouw. Hier is in zoverre duidelijkheid over, dat de rotonde wordt 
aangelegd. De oude rotonde wordt afgesloten, als we de oude willen oplaten, dan gelden 
er bepaalde veiligheidspunten en  besluiten die er in het verleden gemaakt zijn. Dit komt 
dan op 1,3 miljoen voor om de ‘linksaffer’ te behouden. Nu tijd om slag maken en rotonde 
aan te gaan aanleggen, dit wordt ook zeker door ons door gekoppeld aan de inwoners en 
dorpsraad. Tweede wat speelt, is de brief van Tiel over het omgekeerd inzamelen naar u 
toe gekomen, en ook de reactie van de Avri. Ik zou graag hier een reactie over hebben van 
u over 14 dagen. 
Burgemeester De Vries: uw vraag naar advies van de raad gaat via het presidium en dat 
heeft de agenda al voor de 26ste vastgesteld.  

9. Rondvraag

Toezegging

Toezegging

De heer Van Maanen: na de afgelopen beeldvormende vergadering hebben wij veel 
opmerkingen dan wel signalen uit de samenleving gekregen over het kleine kernen beleid 
en over het stimuleringsfonds en dergelijke. De vraag is hoe we hier mee om moeten gaan. 
Misschien moet deze vraag wel in het presidium gesteld worden, maar ben nieuwsgierig of 
ook het College hier een mening over heeft, zodat we hier in goede wijze met elkaar over 
kunnen nadenken om hier een gevolg aan te geven. 
Burgemeester De Vries: ik kan u toezeggen dat het College in de presidium vergadering 
met een standpunt daarover zal komen. 
De heer Van Maanen: heeft nog een kleine aanvulling, deze was destijds hieraan 
gekoppeld, wat activiteiten vanuit de gemeente vandaan, een daarvan was de website 
Neerijnen live. En is nieuwsgierig hoe dit pilot project zich ontwikkeld. 
Burgemeester De Vries: daar krijgt u voor het einde van het jaar een schriftelijk evaluatie 
van. 

De heer Mulder: heeft vernomen uit het nieuwe regeerakkoord dat dit gaat leiden tot een  
fors accres van het gemeentefonds. Zo een 7 procent in 2018 en 5,6 procent 2019. dit is 
voor de gemeentes weer mooi meegenomen. 

De heer Nouwens: in het kader van de agenda punten van het presidium, begreep ik dat
er een uitnodiging van de juist benoemde nieuwe griffier van de West Betuwe beraad, dat 
wij uitgenodigd worden voor 24 oktober beeldvormende raad over ondermijning. Tijdens de 
uitreiking van het boek, begreep ik dat daar nog over gecommuniceerd zou worden. Maar 
er staat mij niet bij dat we daar enige planning over gehad hebben over de gang van 
zaken. 
Burgemeester De Vries: dit is een informatie avond, wat we al eerder aangekaart hebben. 
U bent vrij om hier aan deel te nemen. De uitnodiging kwam van de secretaris, er is nog 
geen nieuwe griffier voor West Betuwe. Het is een actueel thema, er is nadrukkelijk door de 
commissaris van de Koning verzocht dit onder de aandacht te brengen.
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Oordeelsvormende vergadering
De heer Van Tellingen: het is inderdaad een actueel thema, worden er ook voorbeelden 
uit onze gemeente benoemd, dat lijkt ons relevant. 
Burgemeester De Vries: we gaan kijken naar wat mogelijk is. 

Mevrouw Van Kuilenburg: wil graag weer aankaarten dat de communicatie met de Avri 
niet goed verloopt,  in verband met de Dommelsestraat en de KPN mast. En wil graag na 
de vergadering aan de Wethouder het bewijs materiaal overhandigen dat de communicatie 
niet goed is. 

Meneer Hakkert: meer een opmerking, het valt ons op dat lantaarn palen in Varik-Heesselt 
met ledverlichting, een andere kleur licht geeft. Het net aangelegde vrijliggend fietspad 
tussen Waardenburg en Meteren, er heeft al een eerste ongeluk plaats gevonden met een 
fietser. Zal hier binnenkort een evaluatie over plaatsvinden of alles goed functioneert en 
eventuele aanpassingen?
Wethouder Kool: het probleem is gesignaleerd en zodra hier een uitspraak over gedaan 
wordt zal de raad hierover worden geïnformeerd.  

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.

Vastgesteld in de Oordeelsvormende vergadering van 16 november 2017

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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