
Oordeelsvormende vergadering
(22496\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 16 november 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 
P.A.J. van Zoest (VN), de heer S.T. van Doesburg (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 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), de heer R. van de Wardt (PvdA), mevrouw H.B. 
Challik (PvdA), 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 : -

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

3. Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

Burgemeester De Vries: meldt dat voorafgaand aan agendapunt 6 er een petitie zal 
worden aangeboden door Waalzinnig. En bij de mededelingen zullen de schriftelijke vragen 
van de VVD mondeling beantwoord worden. 

De heer Hakkert: ik heb begrepen dat er een stuk vanuit het college aan de raad verstrekt 
is voor agendapunt 6.1, met de gedachte erbij om het agendapunt door te schuiven naar 
de volgende cyclus. 
Burgemeester De Vries: ik kijk even wat de raad wil. Wethouder Kool zou ook een 
toelichting kunnen geven over de achtergrond over het stuk wat u heeft bereikt. 
De heer Van Tellingen: Zojuist is de agenda vastgesteld. Ik kan mij voorstellen dat wij niet 
komen tot een diepgaande inhoudelijke discussie, maar wij hebben wel behoefte om over 
een aantal zaken die met de hele procesgang te maken hebben te praten. Het is tijdig 
geagendeerd, wij zijn voorbereid, dus ik vind dat daar de mogelijkheid tot geboden moet 
worden vandaag. 
De heer Van Maanen: ik hoor graag even de uitleg van de Wethouder bij dit agendapunt 
over hoe men met nadere uitleg tot het verzoek is gekomen voor uitstel en het proces. 
Mevrouw Van Kuilenburg: als bestuurders komt je niet geloofwaardig over als je 
agendapunt 6.1 van de agenda haalt vandaag
Burgemeester De Vries: we laten het agendapunt staan. 

4. Vaststelling besluitenlijst Oordeelsvormende vergadering van 12 oktober 2017
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Oordeelsvormende vergadering
De heer Hakkert: mist in de uitwerking van het CDA over de discounter, het dorp 
Waardenburg, waar hij wel iets over gezegd heeft. 

Besluit De besluitenlijst is gewijzigd vastgesteld.

5. Lijst ingekomen stukken

Burgemeester De Vries: B69, gaat over informatienota zorgfraude, hier ligt geheimhouding 
op, deze willen wij volgende week graag bekrachtigen. 

Advies De lijst ingekomen stukken is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in 
de Besluitvormende raad.

6. Stukken ter bespreking

6.1 MIRT-verkenning Varik-Heesselt, rivierverruiming en dijkversterking, en de 
ontwikkelperspectieven Gebiedsvisie Varik-Heesselt. 

 

Toezegging

Burgemeester De Vries: nodigt Waalzinnig uit om naar voren te komen en de petitie aan te 
bieden. Er zijn 121 handtekeningen gezet voor: ‘Geen binnendijkse hoogwatergeul Varik 
Heesselt’. 
De heer Hakkert: de petitie heeft op het internet gestaan en daar is deze ondertekend en 
anoniem. Als raadslid ben ik nieuwsgierig, en misschien kan de aanbieder dit 
beantwoorden, is er nu wel bekend wie er getekend heeft bij het aanbieden als anoniem.
Vertegenwoordiger Waalzinnig: er zijn een aantal mensen die hebben aangegeven 
anoniem te willen blijven. De namen zijn wel bij mij bekend. De indieners, hebben dit via de 
email ingegeven. 

Wethouder Kool: u heeft via de raadsgriffier een mailtje ontvangen, met de 
vraag/mededeling dat wij graag een periode op willen schuiven. Dit heeft te maken met 
onder andere de vragen die zijn binnengekomen, waarvan ik vind dat ze serieus 
beantwoord moeten worden. De al binnengekomen vragen zijn afgelopen vrijdag in de 
stuurgroep ingebracht. Ook is besproken dat de twee overgebleven alternatieven goed 
naast elkaar gelegd moeten worden, om de voors en tegens te kunnen afwegen. 
Daarnaast zijn er door nog al wat andere stuurgroep leden vragen gesteld, waardoor 
bepaalde stukken aangepast moeten worden om ook op deze vragen antwoord te geven. 
Ik ben er ook achter gekomen dat het advies van het Q team niet bij de raadsleden terecht 
is gekomen, ik dacht van wel. Dit komt alsnog naar u toe. 
Ik denk dat het uiterst verstandig is om het advies daarom een periode uit te stellen 
dat betekend in de cyclus van december, waarna vervolgens half januari er dan weer een 
stuurgroep vergadering zal plaatsvinden, waarna het advies gegeven wordt richting de 
minister. Ook denk ik, dat u mij als afgevaardigde in de stuurgroep, een advies wil geven, 
waarbij u alle relevante informatie tot uw beschikking hebt om een weloverwogen 
beslissing te nemen.

De heer Van Tellingen: ik begrijp wat de wethouder bedoeld, en ik kan ook wel enig begrip 
opbrengen voor het feit dat de besluitvorming rondom het advies van deze raad wordt 
verplaatst. Maar ik denk dat het goed is om over de procesgang te praten, want deze is 
toch wat merkwaardig, laten we daar in alle openheid over praten met elkaar.  
Voor Neerijnen heeft een aantal vragen naar aanleiding van het attent handelen van 
collega Hakkert omtrent de stuurgroep verslagen en de intentieverklaring. 
Vragen: 
• intentieverklaring: een gezamenlijke MIRT verkenning, waarom nodig om dit te tekenen, 
zeker omdat in het verslag staat dat er 3 van de 4 het niet zo zeer nodig vonden? 
• voelt de wethouder zich door de intentieverklaring wel vrij?
• de vertegenwoordiger van het ministerie in de stuurgroep heeft ook ondertekend, een 
merkwaardige rol in de stuurgroep? 
• gemeenteraad stelt vast of hun argumenten zwaarwegend en goed onderbouwd zijn 
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• laag 3 van de veiligheid, dijkdoorbraak, mensen die achter de dijk wonen en werken, is er 
een rampenbestrijdingsplan?
• wat betekenen de gevolgen van de keuzes die gemaakt worden. Is daar helderheid over 
of kan iedereen nog een rol spelen bij de uitwerking?

De heer Van Maanen: onze fractie heeft schriftelijk een heel aantal vragen ingediend. 
Deze vragen hebben onder andere te maken om te proberen wat feiten boven water te 
halen, die van belang kunnen zijn bij de formulering van het geven van het advies. Deze 
vragen zijn rondgestuurd. Waar ze betrekking op hebben zal ik kort schetsen. Een aantal 
heeft collega Van Tellingen ook aangegeven, maar wat betekent het een nu voor het ander. 
Wat betekent het als we een negatief advies geven voor de geul, wat betekent dat voor de 
dijkverzwaring en hoe zit het met de natura 2000. Aan de overkant van de Waal lijkt men 
dat niet mee te nemen, onderbouw dit eens goed. Ligt dit al vast of valt daar nog aan de 
sleutelen. Vragen rondom overwegingen, veiligheid, kwelvorming et cetera, wij zien de 
antwoorden graag tegemoet. 
Vragen: 
• ook al in de beeldvorming gevraagd, graag zouden we een duidelijk overzicht hebben 
met de voors en tegens, de plus en minnen van beide alternatieven naast elkaar. 
• wat doet het uitstellen nu met het proces? Betekent dat het gehele proces en ook de 
besluitvorming op landelijk niveau mee verschuift? 
• wat houdt het ‘binnen 6 maanden consensus wordt bereikt’ in? 

De heer Nouwens: de heer Van Tellingen en Van Maanen hebben inderdaad al een 
behoorlijk aantal vragen over de procesgang genoemd. Vanuit alle documentatie die wij 
hebben ontvangen en gehad, zijn er nog wel een aantal vragen aan te vullen. 
Vragen:
• hoe past de intentieverklaring in de crisis- en herstelwet?
• wat is de rol van de raad en wat betekent deze rol in het proces?
• wat is de rol van de wethouder?
• proces en procedure hebben tijdlijnen, deze zijn ook gecommuniceerd met de inwoners 
waarbij verwachtingen zijn gewekt. Hoe gaan we de periode van onzekerheid zo kort 
mogelijkheid houden?  
• is ons nog steeds niet duidelijk waarom dit de twee overgebleven alternatieven zijn, en 
zien graag een overzicht waarom.
• zitten alle betrokken overheidsinstanties ook in dezelfde fase? (schrappen van 
alternatieven en hoe staan zij hierin?) 

De heer Van der Wardt: veel vragen die nog niet beantwoord zijn. Wanneer deze vragen 
beantwoord zijn, kunnen wij tot een goed advies komen. 

De heer Veeken: we hebben met belangstelling de presentatie in de beeldvorming 
gevolgd. Voor ons is het klip en klaar, er zijn twee oplossingen die voldoen aan de gestelde 
eisen. De ene oplossing is 200 miljoen euro duurder, dus lijkt me logisch wat we daarvan 
vinden. 
Vragen: 
• de procedure en de positie van Wethouder Kool, hierover graag meer duidelijkheid.
• als de Wethouder in de stuurgroep zit om onze mening te verwoorden, dan hebben we 
wel een beperkte stem?
• Het compenseren van de natura 2000 gebieden kan toch ook aan de zuidkant van de 
Waal? 

De heer Hakkert: de vragen die al gesteld zijn zullen beantwoord worden en die ga ik niet 
opnieuw stellen. Er liggen nu twee scenario's die alle twee veilig moeten zijn, maar die niet 
als veilig worden beoordeeld door de inwoners van het gebied. 
Vragen: 
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• zal er nog een onderbouwing volgen over de veiligheid? 
• voor beide scenario’s zijn er geen uitgewerkte plannen.
• moet er geen link naar de gebiedsvisie gelegd worden? Daar zit de raad aan tafel. 

Burgemeester De Vries: Er zijn schriftelijke vragen gesteld door de PvdA en de SGP,  
inhoudelijk vragen die u moeten helpen bij het formuleren van het advies. Deze worden 
beantwoord op korte termijn. Er zijn nu ook wat vragen gesteld, maar wil voorstellen om 
het vanavond te beperken tot de beantwoording van de procesmatige vragen. En dan de  
inhoudelijke discussie aan te gaan in de Oordeelsvormende vergadering van 14 december 
2017.

Wethouder Kool: Wat is de positie van de wethouder in de stuurgroep? 
De wethouder adviseert namens de raad van Neerijnen en de raad van Neerijnen neemt 
een besluit namens de inwoners van Neerijnen. Met andere woorden, het advies dat de 
raad mee gaat geven, dat gaat klip en klaar naar de stuurgroep. In de stuurgroep is hier 
ook over gesproken. Ik zit namens de raad in de stuurgroep, en breng ook het advies van 
de raad naar de stuurgroep.  
In de stuurgroep zitten verschillende partijen, en verschillende partijen kunnen verschillend  
advies geven, waardoor er geen consensus in de stuurgroep is, en ik sluit dit eerlijk 
gezegd ook niet uit. Op het moment dat er geen consensus is, dan kijk je naar de 
intentieverklaring, en hier zegt de intentieverklaring onderbouwde en zwaarwegende 
adviezen, waar ik denk dat het aan de raad is om redenen te hebben om tot het advies te 
komen en als iemand anders dat zwaarwegend vindt of niet is niet van belang. U geeft het 
advies mee, mogelijk zitten daar overwegingen achter. Deze neem ik dan ook mee, dan is 
er de mogelijkheid om het besluit 6 maanden uit te stellen om tot een consensus te komen.  
Hierover heb ik tegen de stuurgroep gezegd, dat als de raad na 6 maanden en meer 
informatie 180 graden draait met hun advies, dan hebben we in het verleden niet 
voldoende geïnformeerd. Ik heb het vermoeden dat er na die 6 maanden ook niet tot een 
consensus gekomen kan worden. 
Wat heeft uitstellen voor een consequenties voor het complete traject?
Wanneer er op 6 december een advies van de stuurgroep naar de minister zou gaan, dan 
is dit zeer kort voor kerst en nieuwjaar. De minister die er nu zit, zal nog wel wat tijd nodig 
hebben om alle documenten door te kunnen lezen. Als in de eerste helft van januari de 
stuurgroep een advies geeft aan de minister, dan geeft dat vrijwel zeker geen vertraging in 
de planning, in april kan de uitspraak gedaan worden. Het is van essentieel belang dat alle  
vragen beantwoord zijn, en meegenomen kunnen worden in uw overweging. 
Wat de uiteindelijke taak van de raad is? 
Dat is dus het advies uitbrengen richting de wethouder die dit advies vervolgens inbrengt 
in de stuurgroep. Vervolgens zitten daar ook andere partijen in, ook zij geven hun advies. 
Wat is er al allemaal uitgewerkt? 
Er is nog helemaal niet zoveel uitgewerkt, want ook het waterschap hinkt op dit moment 
nog op twee gedachten. Als de minister besluit om de hoogwatergeul te realiseren dan 
heeft dat andere consequenties voor de berekeningen. Het waterschap wil dus ook zo snel  
mogelijk een uitspraak van de minister.  
Hoe staat het besluitvormingsproces, en de positie van de stuurgroep dan in 
verhouding met de crisis en herstelwet die voor dit soort trajecten van toepassing 
is? 
De minister zal het uiteindelijk besluit nemen, de stuurgroep neemt hier dan kennis van en 
het wordt kenbaar gemaakt aan de raad. De gebiedsvisie zal dan verder worden 
uitgewerkt met het gekozen scenario, wat ter goedkeuring bij de raad komt. 
Waarom het tekenen van de intentieverklaring?
De intentieverklaring lag er in eerste instantie veel strakker, en ik heb toen gezegd dat die 
versie voor ons onacceptabel was. Na het aanpassen wilde de meerderheid van de 
stuurgroep wel tekenen, en zag ik dat ook niet als probleem. Ik wil ook geen ander 
standpunt inbrengen dan de raad mij meegeeft. 
De rol van het ministerie in de stuurgroep?
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De minister laat zich vertegenwoordigen door het ministerie, het ministerie zal de minister 
ook adviseren naar aanleiding van het advies van de stuurgroep. 
Wethouder Kool: Het wordt op prijs gesteld als de inhoudelijk vragen nog op papier 
worden gezet, dan kunnen deze volgende week meegenomen worden richting het 
projectteam. Op een zo kort mogelijk termijn antwoord op uw vragen. Wanneer we een 
cyclus opschuiven met het besluit, dan kan alle informatie die er is en binnen komt 
wekelijks in het RIS geplaatst worden, en is voor de raad beschikbaar. Het zal via het RIS 
overzichtelijker worden dan alles los via de email verstrekken. 

De heer Veeken: wanneer is nu de eerst volgende stuurgroep bijeenkomst en wanneer 
wordt er een advies gevraagd.  
Wethouder Kool: die datum staat nog niet vast, die zal rond half januari zijn. Er is 6 
december een stuurgroep gepland, deze is nog niet geschrapt en is nog gereserveerd, dit 
heeft ook te maken met de vragen die vanuit hier gesteld zijn en vanuit de stuurgroep. De 
stuurgroep wil ook graag een voortgangsrapportage hebben om er voor te zorgen dat u 
ook in december voldoende geïnformeerd bent en dat de stuurgroep in januari in ieder 
geval een onderbouwd advies kan geven. 
De heer Veeken: dan zou ik er op willen aandringen om de stuurgroep vergadering van 6 
december officieel schrappen, zodat wij dadelijk niet in januari te horen krijgen dat we te 
laat zijn. 
Burgemeester De Vries: we nemen kennis van uw advies.
Wethouder Kool: als er nog inhoudelijk vragen zijn kom daar het liefst deze week nog 
mee, en gebruik daar desnoods het weekend nog voor.  
Burgemeester De vries: dus het dringende verzoek om de vragen die u nog heeft en 
beantwoord wil zien, zo snel mogelijk in te dienen bij ons. Ook zal er gekeken worden wat 
er vanavond nog opgemerkt is, en door middel van de verslaglegging gedestilleerd kan 
worden. 
De heer Nouwens: geeft aan dat procedureel binnen het waterschap nog onenigheid is in 
het besluitvormingsproces. Wij hebben artikelen gezien van de Dijkgraaf dat hij een andere 
mening heeft in dit dossier dan op dit moment is gepositioneerd in de scenario’s. Wat ons 
betreft zou het wellicht een initiatief zijn om wat meer een rol te geven aan deze Dijkgraaf 
als voorzitter in de stuurgroep. Wellicht kan dat bijdragen aan een helder besluit. 
Burgemeester De Vries: maar dat is een verantwoordelijkheid van het Waterschap 

7. Stukken ter oordeelsvorming 

7.1 Voorstel tot vaststelling van het Bestemmingsplan “Kern Hellouw en Kern Varik, herziening 
Graaf Reinaldweg 8 te Hellouw en perceel aan de Meester Heblystraat te Varik”. (2017-09-
22151)

Raadsbesluit:
a) Het bestemmingsplan ‘Kern Hellouw & Kern Varik, herziening Graaf Reinaldweg 8 

te Hellouw en perceel aan de Meester Heblystraat te Varik’, ongewijzigd vast te 
stellen.

b) Geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.

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

7.2 Voorstel tot vaststelling van de Subsidieverordening taalniveau 3F medewerkers 
voorschoolse educatie gemeente Neerijnen. (2017-09-21467)

Raadsbesluit: 
a) De subsidieverordening taalniveau 3F medewerkers voorschoolse educatie 

gemeente Neerijnen vast te stellen.   

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad.
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7.3 Voorstel tot vaststelling van de Verordening subsidie peuteropvang gemeente Neerijnen 

2018  (2017-09-21467)

Raadsbesluit: 
a) De Verordening subsidie peuteropvang gemeente Neerijnen 2018 per 1 januari 

2018 vast te stellen. 
b) Artikel 3, lid 3, educatie, van de Algemene Subsidieverordening gemeente 

Neerijnen 2017 per 1 januari 2018 in te trekken.  

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

7.4 Voorstel tot het indienen van geen zienswijze op de begrotingswijziging 2018 van de GGD-
GZ (2017-09-22705)

Raadsbesluit: 
a) Geen zienswijze in te dienen op de voorgelegde begrotingswijziging voor het jaar 

2018 van de GGD Gelderland Zuid in verband met de gevolgen van de nieuwe 
CAO voor gemeente-ambtenaren.

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

7.5 Voorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2017, besluiten om genoemde onttrekkingen 
aan en stortingen in de reserves en vaststelling van de 11e wijziging van de Begroting 
2017 gemeente Neerijnen (2017-09-23192)

Raadsbesluit: 
a) Vaststellen van de Najaarsnota 2017
b) Besluiten tot de in de Najaarsnota genoemde onttrekkingen aan en stortingen in de 

reserves
c) Vaststellen van de 11 Begrotingswijziging 2017 

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

7.6 Voorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de Begroting 2018 gemeente Neerijnen 
(2017-09-23089)

Raadsbesluit: 
a) De 1e begrotingswijziging 2018 vast te stellen

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

De heer Van Maanen: de leden van de regionale agendacommissie is gevraagd als een 
soort ambassadeur op te treden en te vragen de enquette in te vullen die aan alle 
raadsleden is verzonden over de regionale agendacommissie. Bij deze doe ik de oproep, 
invullen kan tot 20 november. 
De heer Nouwens: meldt dat er een extra vergadering is geweest vanuit commissie Lobby 
& Branding vanuit de regio, verdere communicatie volgt nog als dit nog niet gebeurt is. 
Wethouder Verwoert: wij hebben vernomen uit Den Haag, uit het regeerakkoord dat er 
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meer gelden beschikbaar komen voor de gemeenten in Nederland. Wij zijn voornemens 
hier in de voorjaarsnota meer informatie over te verstrekken. 

De heer Veeken: er zijn een aantal van ons aanwezig bij de raadswerkgroepen West 
Betuwe bijeenkomsten, wordt daar van ons verwacht een samenvatting over te maken. Of 
leest iedereen de verslagen die daar over gemaakt worden. 
Burgemeester De Vries: iedereen krijgt de verslagen. 

Burgemeester De Vries: er zijn een aantal vragen gesteld door de VVD die mondeling 
beantwoord worden nu. Vooropgesteld wil ik u aangeven dan ik de vorige 
raadsvergadering op verzoek van de SGP fractie heb aangeven voor het einde van het jaar 
een schriftelijke evaluatie komt, maar wil kort op uw vragen ingaan. 
Na een moeizame start nu volop in beweging zijn, dat het aantal mensen dat deelneemt 
aan Neerijnen Live iedere dag groeit. We zijn begonnen met een pilot met vier gemeenten, 
dat daar op eigen verzoek twee dorpen aan zijn toegevoegd, en dat de pilot nu op dit 
moment met zes dorpen draaien. In deze dorpen zijn mensen actief op het platform van 
dat dorp, in het ene dorp zijn ze iets actiever dan het andere dorp, maar er zit een groei 
potentie in. Ook de mensen van HK Digital hebben steeds meer door waar het hier om 
gaat, om het digitale dorpsplein tot stand te krijgen. Wat zijn de uiteindelijke doelstellingen, 
omtrent dit project vraagt u. Een doelstelling zou kunnen zijn dat het zo een groot succes 
wordt dat u het omarmt als raad, en nog mooier zou zijn wanneer het in de loop van 
volgende jaar wordt omgezet naar West Betuwe Live. We kijken op dit moment ook hoe het 
Bidbook aansluiting kan vinden. In welk jaar is de verwachting dat dit project gecontinueerd 
gaat worden, in ieder geval eind 2017 wordt het zoals afgesproken met u geëvalueerd, en 
of het gecontinueerd gaat worden hangt van u af, en de evaluatie waar u een oordeel over 
moet gaan vellen. Er zijn nu ongeveer 100/120 inwoners die zich hebben aangemeld, en 
volgende week krijgen in alle zes de dorpen de inwoners een brief(mailing) om deel te 
nemen. We zijn op dit moment binnen de geraamde kosten, en welke kosten komen er 
alsnog op ons af, dit krijgt ook u bij de evaluatie te zien. De uitbreiding van vier naar zes 
betekent wel wat extra kosten, maar dat wordt ook aan u inzichtelijk gemaakt. 

9. Rondvraag

Mevrouw Van Kuilenburg: vraagt of er nog een informatieavond komt betreft de rotonde in 
Hellouw. We hebben een brief gekregen vanuit de gemeente en de dorpsbelangen 
vereniging Hellouw, en wij maken ons enige zorgen hierover. 
Wethouder Kool: op dit moment vindt er overleg plaats hoe we dat precies in gaan steken. 
Met andere woorden, hij komt. 

De heer Veeken: komt even terug op het West Betuwe beraad, daar was wat onenigheid, 
en als ik mij goed herinner, enige tijd geleden door Wethouder Verwoert gezegd, dat de 
contracten met de verbonden partijen ontbonden zijn op het moment dat de gemeente 
Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen niet meer bestaat. Klopt dit of niet? 
Wethouder Verwoert: heb ik gezegd dat de contracten automatisch ontbonden zijn? 
De heer Veeken: dat wij geen contract partij meer zijn als we niet meer bestaan.  
Burgemeester De Vries: dit is niet het geval.
Wethouder Verwoert: nee dit is niet het geval, maar volgens mij heb ik dit ook niet gezegd. 
Volgens mij heb ik gezegd dat automatisch van rechtswege een contract overgaat naar de 
opvolgende juridische eenheid. En als die juridisch eenheid de nieuwe gemeente West 
Betuwe is, dan worden de rechten en plichten van de gemeente Neerijnen overgenomen 
door de gemeente West Betuwe, dit geldt dan ook voor Geldermalsen en Lingewaal. 
De heer Veeken: dan heb ik het verkeerd begrepen. 

De heer Van Wijk: heeft twee vragen voor Wethouder Kool, of dat hij binnenkort weer een 
keer spreekt met een van de gedeputeerde van de provincie over de wegen van Neerijnen.
Er ligt een hele mooie provincie weg, en veilig fietspad, van Waardenburg naar Meteren 
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toe. Al een paar keer ervaren dat je bijna een fietser op de motorkap hebt, als je vanaf de 
Zandweg komt, fietser komen nu van twee kanten. De verlichting mist nog, nu een donker 
fietspad. En aansluitend daarop, het sluipverkeer in Neerijnen nogmaals aan te kaarten. 
Als er een ongeluk is op de A15 of A2, dan moet de Wethouder de portemonnee trekken 
om de gaten te dichten die niet de inwoners van Neerijnen maken. 
De heer Hakkert: vult aan heeft het CDA al gevraagd of er een evaluatie komt vanwege de 
aanpassing bij de Rijksstraatweg omdat er al knelpunten gesignaleerd werden. De VVD 
bevestigd dit nu. Zou misschien mooi zijn als daar een concreet antwoord op kan komen 
Wethouder Kool: de knelpunten zijn bij ons bekend, sterker nog we hebben ze al bij de 
provincie neergelegd. Daar zou nog zeer serieus naar gekeken worden, maar het antwoord 
daarop heb ik nog niet. Wel een reden nu om het nogmaals aan te kaarten en de 
antwoorden te krijgen. Wat betreft de verlichting op de Steenweg, want zo ziet de provincie 
dat, is net zo goed als dat het geweest is. Het fietspad ligt er nu naast, en voor fietsers is 
dat redelijk donker, en ik heb ook al voorzichtig geopperd, om aan weerskanten van het 
fietspad een witte reflectielijn te realiseren. De aansluiting van de Steenweg, Zandweg en 
Rijweg is een moeilijk punt. Desnoods iets met spiegels doen, maar daar zijn zeer 
verstandige mensen bij de provincie die daar besluiten over nemen. Het sluipverkeer 
kunnen wij gewoon niet tegenhouden, dit heeft regionaal wel ook de aandacht. Met de 
herinrichting van de Zandweg, hier komen we denk ik in januari op terug, met een 
informatieavond voor bewoners. Alternatief kan zijn om onder het spoorviaduct fysiek af te 
sluiten, maar dit is nogal ingrijpend. Inwoners van de Zandweg mee overleggen, en dan 
hopelijk krijgen we de meerderheid voor een keuze boven water deze avond. 
De heer Mulder: in aansluiting op de vraag van de heer Van Wijk, je ziet ook heel duidelijk 
dat het sluipverkeer bij files op de A2 het verkeer via de Boutensteinseweg komt, over de 
A15 heen gaan ze allemaal links af, op basis wat de routeplanner aangeeft. Het verkeer 
komt dan op de Veerstraat en Ammanswal terecht. Het zou misschien goed zijn om daar 
een bordje neer te zetten dat het verkeer richting Zaltbommel daar gewoon rechtdoor kan. 
Dan komen ze niet allemaal op de binnenwegen, en het is ook efficiënter. 
Wethouder Kool: weet niet of dit allemaal zo kan en mag, maar neemt dit mee. 

De heer Van Zoest: voor een aantal inwoners in Tuil is het nog steeds onduidelijk wanneer 
de afsluiting van het centrum naar de provinciale weg op de planning staat.  
Wethouder Kool: in principe wordt dit met het opknappen van de Graaf Reinaldweg en die 
stond gepland voor 2018. ik weet niet zeker of dit ook in 2018 nog gaat lukken, want dit is 
een provinciale aangelegenheid. 
De heer Van Zoest: nog een andere vraag, dat er inwoners zijn die het blad graag willen 
opruimen en willen hier een korf voor. Is dit bij de Avri aan te vragen.
Wethouder Kool: laat de inwoners deze vraag zelf bij de Avri neer leggen, zodat de Avri op 
voorhand deze korven beschikbaar stelt. Dit komt dan wel weer ten kosten van ons. Aan 
de andere kant is het voor de inwoners ook geen enkel probleem om de groene container 
te gebruiken en als het teveel is dit kosteloos naar de Avri te brengen. 

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

Vastgesteld in de Oordeelsvormende vergadering van 14 december 2017

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries

8


