
Oordeelsvormende vergadering
(22496\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 14 december 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 J.G. van Maanen (SGP), de 
heer G.J. van Weelden (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 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 : -

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
Er is een bericht binnengekomen dat de heren Miltenburg en Van Weelden wat later zijn. 

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is gebruik gemaakt van het spreekrecht door:
1) De heer Van de Geijn, agendapunt 6.1 MIRT-verkenning
2) De heer Zoetekouw, agendapunt 7.1 BP Kerkewaard Haaften 2016
3) De heer Van Ommen-Guijlik, agendapunt 7.1 BP Kerkewaard Haaften 2016
4) Mevrouw Ducaat, agendapunt 7.1 BP Kerkewaard Haaften 2016
5) De heer Verseijl, agendapunt 7.1 BP Kerkewaard Haaften 2016

3. Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststelling besluitenlijst Oordeelsvormende vergadering van 16 november 2017

Besluit De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Lijst ingekomen stukken

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. 

 Mevrouw Van Kuilenburg: geeft aan dat haar fractie de motie in de vorige vergadering 
heeft aangehouden, omdat een aantal raadsleden nog wilden wachten op de antwoorden 
op gestelde vragen. De meeste zijn nu beantwoord. Wij willen voor de inwoners van 
Neerijnen graag een unaniem besluit meegeven aan de wethouder: de raad is tegen de 

1



Oordeelsvormende vergadering
hoogwatergeul. Daarom hebben wij contact met de heer Van Maanen opgenomen, om zo 
gezamenlijk tot een unanieme motie te komen. De griffier heeft daarop een concept motie 
op papier gezet, waarbij alle partijen hun inbreng hebben kunnen geven. Daarbij is er toen 
aangegeven dat de inhoud van onze motie aangepast kon worden, wij dienen dus samen 
met de hele raad een nieuwe motie in in het belang van onze inwoners. Als de motie 
aangenomen zou worden volgende week, kunnen er nog stemverklaringen per fractie 
gedaan worden. 
De heer Van Maanen: stelt voor om de concept motie nu alvast voor te lezen, zodat de 
inhoud betrokken kan worden in de discussie.
Burgemeester De Vries: leest de concept motie die hem is aangereikt voor.
Mevrouw Van Kuilenburg: wij houden onze motie aan, maar de inhoud is opgenomen in 
de gezamenlijke concept motie opgesteld door de griffier. 

De heer Van der Wardt: de PvdA stelt het op prijs dat de concept motie op tafel is 
gekomen, die gedragen wordt door de hele raad. Om tot een krachtig besluit of advies aan 
de wethouder te komen als onze stem in de stuurgroep. Het is belangrijk om een 
gezamenlijk advies te geven aan de stuurgroep en deze concept motie geeft dat aan. Het 
advies moet zijn tegen de hoogwatergeul en de andere twee opties bespreekbaar houden. 
Het is voor de waterveiligheid niet belangrijk dat deze hoogwatergeul er komt, maar 
waterveiligheid moet voorop blijven staan. Negatieve gevolgen in het MIRT rapport, 
waterveiligheid wordt hier niet gewaarborgd. Wij stellen het zeer op prijs, dat iedere partij 
zijn verantwoordelijkheid neemt wat voor onze inwoners belangrijk is. De leefbaarheid is 
voor ons belangrijk. PvdA is zeer te spreken over de concept motie, al zal er hier en daar 
nog wel wat moeten worden aangepast. Bijvoorbeeld, het gedeelte over Tiel. Ook staat er 
roep het college op, ziet dit graag vervangen naar roept de wethouder op.
Burgemeester De Vries merkt op dat een motie altijd het college oproept tot iets en dat de 
portefeuillehouder die het betreft daar onderdeel van uitmaakt.

De heer Van Tellingen: wij hebben de concept motie ontvangen, met de vraag hierop te 
reageren. Wij hebben dit gedaan, ik vind het belangrijk om dit nu ook even te benoemen. In 
de tweede overweging in de concept motie wordt namelijk een tegenstelling gecreëerd 
tussen natuur(behoud) en leefomgeving. Voor Neerijnen vind dat natuur(behoud) 
onlosmakelijk verbonden is met leefomgeving. Dit kan dus worden aangepast zonder dat 
het afbreuk doet aan de motie. Wel hebben wij nog wat vragen, eerste element is 
veiligheid. Uiteindelijk is duidelijk geworden dat beide varianten hieraan voldoen. Maar het 
gaat niet alleen om de objectieve veiligheid maar ook om de subjectieve veiligheid.
Subjectieve veiligheid is, wat mensen als het ware ervaren als veiligheid. Het is een 
wezenlijk element van veiligheid, en deze zogenaamde dorpspolder draagt niet bij aan  die 
veiligheid. Bij integrale veiligheid, moet er niet alleen gekeken worden naar politie, 
brandweer et cetera maar ook naar de ruimtelijke ordening. Het gebied wat we hebben is 
al niet zo makkelijk te ontsluiten, en zeker bij een evacuatie niet. De veelheid van smalle 
wegen, en bij evacuatie maar twee bruggen, lijkt me problemen opleveren. Het tweede 
element, ook zichtbaar in de verschillende gegeven antwoorden is de toekomst. De 
hoogwatergeul zou meer mogelijkheden bieden voor de leefbaarheid. Bewoners meer 
invloed gegeven op de eigen leefomgeving, en laten mee denken, in plaats van dat men 
bedenkt dat het zo mooi zou moeten zijn, laten wij dat zelf bepalen. Door de combinatie 
van dit alles, gaan wij niet akkoord met de hoogwatergeul. Unaniem indienen van de motie 
door de raad, door de waarnemend voorzitter van deze raad. Dit omdat er in het verleden 
verschillende opvattingen zijn geuit, en alleen een unanieme opstelling van de raad van 
Neerijnen de kracht  levert om het doel, geen hoogwatergeul, te bereiken. Wij kunnen ons 
vinden in de intenties die deze concept motie weergeeft.

De heer Hakkert: het is al meerdere keren gezegd, maar de veiligheid staat voorop. Ik wil 
even terugkijken naar de afgelopen jaren, wat er in deze raad gebeurt is. Er zijn hier 
voorstellen geweest over MIRT verkenning, over structuurvisie met een nevengeul, en 
deze raad heeft daarop keer op keer besloten dat alternatieven onderzocht moesten 
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worden in de MIRT verkenning. En dat in de structuurvisie, de nevengeul voorlopig niet 
opgenomen moest worden, wachtend op wat er uit de alternatieven onderzoeken zou 
komen. En de wethouder heeft ons nu gevraagd, een advies te geven, om mee te nemen 
naar de stuurgroep. Afgelopen weken heb ik de notulen gelezen van de Kamercommissie 
waar dit onderwerp aan de orde kwam. In mijn eigen woorden: de Minister heeft gezegd 
het is aan mij om een besluit te nemen, en aan u Tweede Kamer om mij ter verantwoording 
te roepen als u vindt dat er nog gediscussieerd moet worden. Dit geeft duidelijk aan wie er 
een besluit gaat nemen. Echter ligt de verantwoordelijk nog wel bij bij ons naar onze 
inwoners toe, wij zijn volksvertegenwoordigers. Wij hechten als het CDA hier waarde aan, 
dat wij zo sterk mogelijk communiceren naar de verschillende bestuurslagen, om de wens 
van de inwoners en wens van de raad duidelijk te maken. Wij hechten er ook veel belang 
aan, dat wij als raad mee kunnen blijven praten. Want er zijn verschillende belangen: 
landsbelang, provinciaal belang en gemeentelijk belang. Wij zitten hier voor het 
gemeentelijk belang, en van daaruit lijkt het erop dat het advies dijkverzwaring, met ruimte 
in de uiterwaarden, de beste oplossing is met de kennis die wij hebben over dit vraagstuk. 
Dit advies hebben wij ook al eerder meegeven en willen wij zeker de aankomende tijd 
verder bespreken. Kies de woorden zorgvuldig die wij willen meegeven aan de wethouder. 

De heer Nouwens: allereerst wil ik aangegeven dat ik het heel positief ervaar, dat alle 
fracties uit de hele raad het initiatief hebben genomen, om op dit onderwerp raadsbreed tot 
een bepaald oordeel te komen. Waardoor wij een sterk signaal afgeven, en tot eensluidend 
oordeel trachten te komen. En in het concept voorstel zoals nu geschetst kunnen wij ons 
goed in vinden. Alle bewoordingen die gekozen zijn bijdragen aan het geheel. Zoals 
aangegeven is het heel belangrijk dat je zorgvuldig omgaat met de woorden die je kiest, in 
dit dossier wat om heel veel belangen gaat. Wij hebben afgelopen tijd dat proces van 
zorgvuldigheid kunnen ervaren. Dat heeft bijgedragen aan het oordeel dat wij als fractie, 
maar zelfs vanuit VVD West Betuwe over dit dossier is gevormd. Ons oordeel sluit 
naadloos aan bij de concept motie. Mocht er nog wat bezwaren zijn, die kunnen zorgen 
voor onduidelijkheid in de concept motie, dan is het wat ons betreft geen probleem om hier 
over te praten om de eenduidigheid te behouden. Belang van unanimiteit is cruciaal. 
Daarom boven de raad uit, dat dit door de waarnemend voorzitter wordt voorgedragen. Om 
duidelijk te zijn naar alle overheidsinstanties. Dit heeft onze wethouder ook nodig als 
ondersteuning. 

De heer Van Maanen: wij zijn verheugd. Wij zijn ook blij dat de vragen die onze partij had 
en heeft ingediend beantwoord zijn, welke helder, eerlijk en duidelijk was. Het heeft een 
aantal zaken duidelijker gemaakt voor ons. Het wel of niet aanleggen van een nevengeul 
levert geen significante verandering op het proces van de dijkverhoging. Dit was voor ons 
een hele belangrijke, omdat het duidelijker maakt wat het ene effect is op de andere en de 
impact. Wat de SGP wel jammer vindt, is dat het lijkt of de afspraken die gemaakt zijn over 
natuur, in het beton gegoten lijken te zijn, doelend op de Zuidzijde. Er kan daar geen 
waterstandsdaling gerealiseerd worden in de uiterwaarden Wamel, Dreumel en 
Heerewaarden onder de gestelde doelstellingen. Wat wij ook vinden, is dat welke 
uiteindelijke beslissing deze raad neemt over de uitwerking van die plannen, we mee 
blijven praten. In dat kader willen ook oproepen en dit als advies aan het college 
meegeven. Probeer altijd aan de tafel te blijven zitten en niet door mensen van buitenaf 
laten bedenken wat hier mooi zou zijn. Alle stukken lijken aan te geven, dat de 
hoogwatergeul erg verstandig is, ook de Statenbrief geeft de indruk dat de gedeputeerde 
dat ook vindt. Primair zit de SGP hier voor de eigen bevolking van Neerijnen. En wij 
hebben ons belang en verantwoording hier liggen. Voor de waterveiligheid is de 
hoogwatergeul niet nodig, neveneffecten die positief geduid worden wegen niet op tegen 
de maatschappelijke en ruimtelijke impact. En zullen zeker niet het gevoel van veiligheid 
geven. Wij vinden de weergave, waar ook de inspreker de heer Van de Geijn over vertelde, 
de Varikse Linge, als natuurcompensatie, waarbij mogelijk veel meer gezocht kan worden 
naar buitendijkse versterking buitengewoon interessant. En willen deze optie graag verder 
betrekken in het proces. In dit proces is het belangrijk om de verschillende bestuurslagen 
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een beetje in de gaten te houden. Aanstaande 18 december is er een vergadering van het 
Waterschap gepland en de stukken staan openbaar op de site. Het Waterschap doet het 
nadrukkelijk voorstel om niet voor de variant met nevengeul te kiezen. Technisch delen zij 
onze mening, en hebben wij een sterke medestander. Nog een aantal vragen die ik aan het 
college mee wil geven. De dijk teruglegging bij Heesselt, is deze noodzakelijk. Het 
Waterschap stelt daar ook vragen bij. Mogelijk kan het zijn dat het niet noodzakelijk is deze 
richting op te gaan, dit zal meer rust geven voor een aantal bewoners. Aan de wethouder 
meegeven om dit stuk niet uit het oog te verliezen.  Als raad hebben wij bij elkaar gezeten 
en gekeken welke punten elke partij belangrijk vindt. Het doel, het uitsluiten van de 
nevengeul belangrijk zou zijn. Hier is een concept motie uit ontstaan. Verheugd en blij dat 
wij samen deze concept motie hebben kunnen samenstellen. Belangrijk om eensgezind 
advies mee te geven aan de wethouder. De aanleg van een nevengeul definitief uit te 
sluiten, en hier verder geen onderzoek meer naar te doen, lijkt me gevaarlijk. En een geul 
kunnen wij niet uitsluiten, en dan hebben wij het college opgedragen hier geen onderzoek 
meer naar te doen. Wij zitten hier voor gemeente Neerijnen, is het dan nodig om Tiel hierbij 
te noemen. Wat ik ook nog mis bij roept het college op, omdat er om een advies gevraagd 
wordt, te vervangen voor de oproep is om het advies van de raad mee nemen naar de 
stuurgroep. 

Wethouder Kool:
Als je kijkt naar de positie van de gemeente Neerijnen, dan zijn we één van de partijen die 
een advies uit gaat brengen aan de minister. In dat kader denk ik ook dat het verstandig is 
om het woord advies te gebruiken en geen besluit. De raad neemt geen besluit, en als dat 
advies gegeven wordt, kan ik volmondig mijn taak vervullen in de stuurgroep. Het 
benoemen van de  plaats Tiel, ik maak me daar ook wat zorgen om. De notulen van de 
stuurgroep vergadering van november, deze zijn er sinds vanmiddag, dit was te laat om het 
voor vanavond nog door te sturen aan de raad. Maar ik citeer hieruit: Tiel heeft de principe 
keus gemaakt op systeem niveau. En op dit niveau zegt Tiel dus dat ze een 
hogerwatergeul zeker niet uitsluiten.  Elke centimeter dijkverlaging in Tiel heeft minder 
negatieve effecten op de bewoners van Tiel. Als we nu Tiel meenemen in het advies, dan 
kom ik wat in de knoop, want ik sluit niet uit dat Tiel een ander advies zal geven. 
Het niet verder onderzoek, geef ik u in overweging om te schrappen. Ik ben maar een van 
de partijen die een advies geeft,  de minister neemt uiteindelijk het besluit. Op het moment 
dat de minister een besluit neemt en wij hier meer onderzoek naar willen doen, dan moet je 
zorgen dat je op dat moment nog alle opties hebt. Voor de rest vond ik de opmerking van 
Voor Neerijnen interessant, over subjectieve en objectieve veiligheid. In alle stukken die u 
toegestuurd heeft, wordt ook door het Waterschap gegarandeerd dat alle twee de keuzes 
uiteindelijk de veiligheid garanderen. Op het moment dat u zegt de objectieve veiligheid is 
in het geding, kan weerlegt worden. Subjectieve veiligheid zit op een ander niveau, gaat 
om de beleving van mensen. Er wordt over de gebiedsvisie gesproken, er worden op dit 
moment twee varianten min of meer uitgewerkt. Een met en een zonder de hoogwatergeul. 
De onderzoeken voor beide varianten vinden nu wel al plaats, want als de Minister straks 
de keus maakt, dan wil het waterschap zo snel mogelijk door gaat met de definitieve 
planuitwerking. Als er vanuit de gebiedsvisie meerdere varianten beschikbaar zijn, kunt u 
daar als raad een besluit overnemen. Ondanks dat de Minister dat besluit in januari nog 
niet neemt, kan de gebiedsvisie wel in de Beeldvormende raad besproken worden in 
januari. U kunt dan de twee varianten naast elkaar zien. Het CDA heeft het over de 
structuurvisie, wij hebben de Waalweelde structuur ook vastgesteld, met expliciet het onder 
voorbehoud van een hoogwatergeul eruit gehaald. Het advies wat u nu gaat geven, is dan 
ook in lijn met het besluit wat er toen is genomen met een motie. Opmerking van de SGP 
over de Zuidzijde, daar refereer ik iedere stuurgroep weer naar, maar met name vanuit de 
Provincie zijn daar besluiten over genomen. Enige wat ik binnen de stuurgroep kan 
zeggen, is dat het eigenlijk niet de verklaren is naar de bewoners van Varik Heesselt. Op 
dit moment is mij verteld, dat dijkverzwaring met buitendijkse maatregelen voldoende zou 
zijn in verband met herstel van natura 2000. Dit heeft binnendijks geen grote impact. Maar 
het is zeker een alternatieve aanvulling waar serieus naar gekeken kan worden. Wat 
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betreft de dijk teruglegging bij Heesselt, tot nog toe vanuit gegaan dat de dijk teruglegging 
noodzakelijk was, om alles rondom het verzwaren van de dijk te realiseren. Begrepen 
vanuit van hoogwaterbeschermingsplan dat die twijfelen of dit daaruit wel vergoed zou 
worden. Ook zonder die dijk teruglegging, de veiligheid gegarandeerd kan worden met het 
verzwaren en versterken van de dijk. Hier wordt momenteel nog onderzoek naar gedaan. 
Voor de stuurgroep van januari hoop ik dat hier een uitslag over is. 

7. Stukken ter oordeelsvorming 

7.1 Voorstel tot vaststelling van het Bestemmingsplan Kerkewaard Haaften 2016 (2017-10-
21187)

Raadsbesluit:
a) In te stemmen met de wijze van afhandelen van de ingekomen zienswijzen 

overeenkomstig het gestelde in “Nota van zienswijzen bestemmingsplan 
Kerkewaard 2016”;

b) Het bestemmingsplan ‘Kerkewaard 2016’ ongewijzigd vast te stellen;
c) 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 gewijzigde vaststelling van het Bestemmingsplan “Goossen Janssenstraat te 
Ophemert” (2017-10-04490)

Raadsbesluit: 
a) Het bestemmingsplan ‘Goossen Janssenstraat te Ophemert’, gewijzigd 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.

7.3 Voorstel tot vaststelling van het Bestemmingsplan “Kern Ophemert, herziening Dorpsstraat 
8” (2017-10-22116)

Raadsbesluit: 
a) Het bestemmingsplan ‘Kern Ophemert, herziening Dorpsstraat 8’, 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.

7.4 Voorstel tot vaststelling van de Erfgoedverordening gemeente Neerijnen 2018, vaststelling 
van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Neerijnen 2018 en om hieruit niet 
benutte middelen toe te voegen aan de Bestemmingsreserve cultuurhistorie. (2017-10-
23280)

Raadsbesluit: 
a) Tot vaststelling van de Erfgoedverordening gemeente Neerijnen 2018,
b) Tot vaststelling van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Neerijnen 

2018,
c) De middelen voor de uitvoering van de onder b genoemde subsidieverordening die 

uit de begroting in enig jaar niet besteed worden toe te voegen aan een 
bestemmingsreserve.

d) Tot intrekking van de Erfgoedverordening Neerijnen 2010 per 1 januari 2018.
e) Tot intrekking van de Subsidieverordening Cultuurhistorie Neerijnen 2011 per 

1 januari 2018.
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Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 

Besluitvormende raad.

7.5 Voorstel tot instemming met de genomen maatregelen om te komen tot tekortreductie 
uitkeringen Participatiewet 2017, zoals vastgelegd in het advies Vangnet 2017 van 
Werkzaak Rivierenland. (2017-10-22031)

Raadsbesluit: 
a) In te stemmen met zowel de regionale als de aanvullende interne en externe 

maatregelen om tot tekortreductie te komen zoals vastgelegd in het Advies 
Vangnet 2017 van Werkzaak Rivierenland van augustus 2017.

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

7.6 Voorstel tot vaststelling van het Regionaal beleidsplan Beschermd wonen en 
Maatschappelijke opvang 2018-2025 “samen dichtbij” en de daarin opgenomen 24 
voorstellen als uitgangspunten voor verdere regionale afspraken en uitvoering. (2017-10-
22326)

Raadsbesluit: 
a) In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen – 

Maatschappelijke opvang 2018-2020 “Samen dichtbij” en daarmee ook akkoord te 
gaan met de daarin opgenomen 25 voorstellen als uitgangspunten voor verdere 
regionale afspraken en uitvoering.

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

7.7 Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2018 gemeente Neerijnen. (2017-
10-23348)

Raadsbesluit:
a) De “Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 

2018” vast te stellen;
b) De “Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018” vast te stellen;  
c) De “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018” vast 

te stellen; 
d) De “Tarieventabel 2018 behorende bij de verordening op de heffing en invordering 

van lijkbezorgingsrechten 2018” vast te stellen; 
e) De “Verordening op de heffing en invordering van leges 2018” vast te stellen;
f) De “Tarieventabel 2018 behorende bij de verordening op de heffing en invordering 

van leges 2018” vast te stellen;
g) De “Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van 

buizen, kabels, draden of leidingen 2018” vast te stellen;
h) De “Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2018”vast te 

stellen;
i) Het lopende W.R.P. 2013-2017 met één jaar (2018) te verlengen;

Toezegging

De heer Veeken: vraag naar de kosten voor de staanplaats marktkramen, wanneer kunnen 
we het hier over hebben en beslissen. 
Wethouder Kool: de raad heeft hier al een besluit over genomen. 
De heer Veeken: naar onze mening is hier geen besluit over genomem, omdat er nog op 
teruggekomen ging worden als de tijd daar zou zijn. Maar wij gaan het nazoeken. 
Wethouder Kool: zal het besluit met onderbouwing nogmaals toe sturen.

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad.
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7.8 Voorstel tot instemming met het aanmelden van de burgemeester als lid van de 

“Convenant of Mayors for Climate and Energy” en met de doelen die het convenant 
nastreeft. 
(2017-10-23325) 

Raadsbesluit:
a) In te stemmen met het aanmelden van de burgemeester als lid van de Covenant of 

Mayors for Climate and Energy.
b) Daarmee in te stemmen met de doelen die het Covenant of Mayors for Climate 

and Energy nastreeft.

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

Burgemeester De Vries: wil graag mondeling antwoord geven op de vragen die de heer 
Van Tellingen heeft gesteld over de motie inzake het leefbaarheidsfonds. Wij kunnen u 
mededelen dat in januari, het complete pakket zoals u dat gevraagd hebt, dus met plan 
van aanpak en het voorstel aan u kan worden voorgelegd. 
Ik kan u tevens mededelen dat de veiligheidsregio vanmorgen in principe een voorstel 
heeft aangenomen, wat aan de raad zal worden voorgelegd in het kader van het 
brandweerzorgplan en het plan waarmee de veiligheidsregio weer op eigen benen kan 
staan. Via een informatiebijeenkomst per regio zal toelichting worden gegeven, in de 
agendacommissie even bespreken om het voor februari te agenderen.

De Veeken: zou het mogelijk zijn om alsnog een bezoek te organiseren naar de 
meldkamer in Nijmegen.
Burgemeester De Vries: ik ben dit bereid te doen, als minimaal de helft van de raad mee 
gaat. Ook kunnen we kijken of het mogelijk is om dit met Geldermalsen en Lingewaal te 
organiseren. Het zal veel vragen van u wegnemen rondom de ambulances. 

Wethouder Verwoert: van de Provincie is de goedkeuring gekregen op de begroting 2018 
inclusief toepassing van de inflatiecorrectie. We kunnen de begroting gaan uitvoeren.

Burgemeester De Vries: tweede ronde regionale investeringsfonds bijgewoont, dit begint 
steeds beter te lopen, het aantal aanvragen begint zelfs groot te worden. Wel wil ik u 
adviseren om uw achterban te informeren over deze regelingen. Vandaag stond er een 
stand van de Regio bij de bijeenkomst in het Stoomhuis, en er zijn vanmiddag een aantal 
ondernemers op het spoor gezet om een aanvraag te doen. 
Wethouder Kool: meer aanvragen komen nu ook in de uitvoeringsfase terecht, wat een 
positieve ontwikkeling is. 

9. Rondvraag

De heer Van Wijk: heeft een korte vraag over de werkzaamheden op de Bommelsestraat 
in Ophemert. De werkzaamheden zouden 15 december afgerond zijn, maar door de 
weersomstandigheden zal dit niet helemaal lukken. De verkeersomstandigheden zijn 
gevaarlijk. Mijn vraag is of de bewoners rond de feestdagen gebruik kunnen maken van 
een verkeersveilige weg.
Wethouder Kool: in verband met de weersomstandigheden is dit lastig, maar neem dit  
mee, morgen wordt hier nog aandacht aan besteed. 
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Verzoek

Mevrouw Van Kuilenburg: dit was ook onze vraag, en ik wil graag na de vergadering ook 
de wethouder verder informeren over wat er nog meer niet helemaal goed gaat. 

De heer De Jong: hoe ver staat het met de uitvoering van het verlichtingsplan.
Wethouder Kool: is op een haar na gereed. Misschien nog een paar lantaarnpalen die 
vervangen worden. De levering loopt wat uit. 
De heer De Jong: bij de vaststelling van het verlichtingsplan ook aandacht gevraagd voor 
de sociaal onveilige plekken in de gemeente door het missen van verlichting. Op uw 
verzoek een email gestuurd op welke plaatsen het echt sociaal onveilig is. Hier is nog niets 
mee gebeurd. 
Wethouder Kool: kunt u mij de email nogmaals naar toesturen, dan kan ik daar nogmaals 
naar kijken. Op dit moment niet paraat. 

Mevrouw Van Kuilenburg: nog een opmerking over de gladheidbestrijding. Kan er ook 
goed gekeken worden naar de viaducten. Met name naar Waardenburg, veel jongeren 
gaan via hier naar school.
Wethouder Kool: viaduct bij de Zandweg, die staat volgens mij in het strooiplan helemaal 
vooraan. Door de opmerking kan ik er wellicht iets aan doen. 

De heer Hakkert: vorige vergadering hebben wij het gehad over de 6 units in de 
Molenstraat in Varik. Ik heb begrepen dat er een brief van de Molenstraat in Varik aan het 
college met aandachtspunten is gestuurd. Er zijn ook een 18 tal reacties van inwoners. 
Heeft u deze ook ontvangen. Wij hebben deze gekregen, en anders zet ik ze met plezier 
aan u door. Er zitten interessante aandachtspunten bij. Dit is toch een soort testcase, en 
deze aandachtspunten kunnen mee genomen worden.
Wethouder Kool: ik nodig u uit om deze door te sturen.
Wethouder Verwoert: ik heb op mijn privé adres deze brief mogen ontvangen inclusief 
bijlagen. Ik heb dit afgelopen woensdag in het college ingebracht. Ze zijn dus al ingeboekt.
Burgemeester De Vries: ik heb afgelopen dinsdag met de Dorpstafel in Varik gesproken, zij 
begonnen hier ook over. Ik heb aangeraden met de heer Boot van de Kernen contact op te 
nemen, hij is bereid een informatieavond in te plannen om te bespreken wat zich daar 
afspeelt .

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.13 uur.

Vastgesteld in de Oordeelsvormende vergadering van 25 januari 2018

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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