
Oordeelsvormende vergadering
(23582\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 28 juni 2018
Tijd : 20.00 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

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

Afwezig : de heer A.H. van Wijk (VVD), mevrouw H.B. Challik (PvdA) en de heer K.G. Steenbergen 
(raadsgriffier)          

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 Wijk en de raadsgriffier. 

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

3. Vaststelling agenda

De heer Hakkert: stelt voor om de algemene beschouwingen in de besluitvormende raad 
van 5 juli aanstaande te doen. 
Burgemeester De Vries: iedereen is akkoord. 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststelling besluitenlijst Oordeelsvormende vergadering van 31 mei 2018

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 Uitvoeringsprogramma Jeugd/Wmo (2018-06-…..)

De heer De Jong: in mei 2017 is er een uitspraak gedaan door de Centrale Raad van 
Beroep over huishoudelijke hulp. Hierover is een uitspraak door de gemeente in 
samenwerking met de Regio gedaan, dat er is niets aan de hand is met onze regelingen. 
Toch is toen het beleid aangepast. Recentelijk zijn er gerechtelijke uitspraken gedaan 
waaruit blijkt dat de Regio het verkeerd doet, het verschil tussen product of 
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Toezegging

Toezegging

Toezegging 

urenvergoeding. Helaas wordt er nu bij keukentafelgesprekken gezegd, we kunnen niets 
met zekerheid zeggen, want er moet nog nader beleid gemaakt worden voor deze 
uitgangspunten. Dit is jammer, want ook hier lijden de gezinnen die het nodig hebben 
onder. De meerkostenregeling, gemeente Neerijnen heeft samen met de regio hier een 
heel bureaucratisch verhaal van gemaakt. Een aantal maanden geleden is gezegd dat er 
samen met de gemeente Geldermalsen naar een eenvoudigere opzet gekeken ging 
worden hiervoor. Een paar dagen later stond er in de krant dat gemeente Geldermalsen 
overgegaan was naar een vereenvoudigde regeling. In Neerijnen moet er nog steeds een 
formulier en 20 bijlages ingevuld worden. Het is jammer dat dit niet gelijkertijd met 
gemeente Geldermalsen is aangepast, dit is een gemiste kans.
Burgemeester De Vries: de vragen over huishoudelijke hulp en de meerkostenregeling, 
zullen schriftelijk worden beantwoord. 

De heer Van Zoest: wil graag meer inzicht krijgen over de resultaten en effecten van de 
schuldhulpverlening en ook van de jongerenwerkers
Burgemeester De Vries: na de zomer zal er een evaluatie over het jongerenwerk naar u 
toe komen en de aankomende weken zullen wij goed nadenken hoe de raad te betrekken 
bij deze evaluatie. Ook zullen de cijfers omtrent de schuldhulpverlening naar u toe komen. 
De heer Van Zoest: de bijeenkomst in Ophemert met verschillende organisatie was zeer 
zinvol toen.
Burgemeester De Vries: gaan we dat doen. 

De heer Van Zoest: kaart de geestelijke gezondheid aan, vraagt aandacht voor  
eenzaamheid onder de ouderen en om de sociale cohesie te versterken. Welke vorm 
kunnen we hiervoor vinden naast de dorpshuizen, om de zorg voor elkaar te versterken. 
Burgemeester De Vries: dit is een lastig punt. Het meten van fysieke fitheid is eenvoudiger 
dan de geestelijke gezondheid. Er zal hier intern overleg over plaatsvinden hoe hier een 
antwoord op te geven of handreiking in te doen. 

7. Stukken ter oordeelsvorming 

7.1 Initiatiefvoorstel behoud 2e tankautospuit Brandweer Neerijnen-West (2018-06-…..)

Initiatiefbesluit:
a) Voor het behoud van de 2e tankautospuit bij de post Neerijnen-West in 2018 een 

investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 48.000,=, te dekken uit de 
Algemene Reserve. 

b) De operationele kosten voor het behoud van de 2e tankautospuit bij de post 
Neerijnen-West van        € 22.812,= voor 2018 via een begrotingswijziging mee te 
nemen in de najaarsnota 2018.

c) De operationele kosten voor het behoud van de 2e tankautospuit bij de posten 
Neerijnen-West en Geldermalsen voor 2019, 2020 en 2021 een (geïndexeerd) 
bedrag van € 91.250,= op te nemen in de meerjarenbegroting van de gemeente 
West Betuwe.

d) In de meerjarenbegroting voor West Betuwe alvast te reserveren voor de 
vervangingsinvestering (van € 832.500,=) die benodigd is per 2022.

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

7.2 Voorstel tot vaststelling van de Meerjarenprognose Grondexploitatie 2018 (2018-06-22958)

 Raadsbesluit:
a) de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018 inclusief de geactualiseerde 

grondexploitatieberekeningen Molenblok Varik, Slingerbos Ophemert, 
Klingelenberg Noord, Haaften Noord en Mackaylaan Ophemert vast te stellen;

b) de verliesvoorziening eenmalig ten gunste van het jaarrekening-saldo 2017 te 
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verlagen met € 398.360,--.

Toezegging

Toezegging

De heer Van Tellingen: vraagt naar de provinciale bijdrage van Molenblok. Deze bijdrage 
zou namelijk ook ten goede moeten komen van de kopers, is dit ook daadwerkelijk zo?
Wethouder Kool: de onderbouwing die wij naar provincie toe sturen om de subsidie te 
krijgen zal ook naar u toe komen. Zodat u hier ook kennis van kan nemen en wat er 
gedaan is voor deze subsidie. 

De heer Nouwens: de vennootschapsbelasting regels zijn aangepast, welk effect heeft dit 
voor de gemeente. 
Wethouder Verwoert: dit is een technische vraag, vennootschapsbelasting werkt niet in 
ons voordeel. Als u meer details hierover wil dan deze schriftelijke beantwoorden.

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

7.3 Voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 2017 gemeente Neerijnen (2018-06-23342)

Raadsbesluit: 
a) De jaarstukken 2017 vast te stellen met een positief resultaat van €1.281.129,-
b) Een bedrag van € 34.288 over te hevelen van 2017 naar 2018 conform bijlage 

budgetoverhevelingen 2017-2018.
c) Een bedrag van € 269.017 te doteren aan de nieuw te vormen 

bestemmingsreserve onderhoud gebouwen.
d) Een bedrag van € 75.000 te doteren aan de bestemmingsreserve MFC Haaften
e) Het resterend saldo na bovengenoemde beslispunten van € 854.281 toe te voegen

aan de algemene reserve.
f) De 6e begrotingswijziging vast te stellen om beslispunten 2 t/m 4 in het boekjaar 

2018 te verwerken.

Toezegging
Mevrouw Van Kuilenburg: heeft een aantal vragen en zal deze ook schriftelijk nog stellen.
Burgemeester De Vries: de vragen zullen dan ook schriftelijk worden beantwoord. 

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

7.4 Voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2018 gemeente Neerijnen (2018-06-23964)

Raadsbesluit:
a) a. De voorjaarsnota 2018 vast te stellen.
b) Een investeringsbudget van € 75.000 ter beschikking te stellen ten behoeve van 

de 2e fase Kulturhus en dit te dekken uit de bestemmingsreserve MFC Haaften.
c) Een investeringsbudget van € 408.253 ter beschikking te stellen ten behoeve van 

de herindeling en dit te dekken uit de algemene reserve.
d) Het onderhoudsplan gebouwen 2018 vast te stellen.
e) Een bedrag van € 224.890 ter beschikking voor onderhoud gebouwen 2018 te 

stellen ten laste van de reserve onderhoud gebouwen.
f) De 7e begrotingswijziging 2018 vast te stellen.
g) De actualisatie van de budgetten van de grondexploitaties, conform het vast te 

stellen MPG 2018–2022, in deze 7e begrotingswijziging te verwerken.

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

7.5 Voorstel tot instemming met de voorgestelde herprioritering van uitvoering 
Rehabiliteitsprojecten wegen 2018 en beschikbaar stellen budget voor de voorbereiding 
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van de projecten wegen 2019 (2018-06-23861)

Raadsbesluit:
a) In te stemmen met voorliggend advies over herprioritering van uitvoering van de 

rehabilitatieprojecten 2018.
b) In te stemmen met het beschikbaar stellen van budget voor het voorbereiden van 

de projecten 2019.

Toezegging

Toezegging

De heer Van de Wardt: heeft een vraag over de Weverstraat in Ophemert. Bij de splitsing 
diende de riolering nog aangesloten te worden. Echter ligt er nog een stuk weg open. Ook  
ligt de parkeerplaats, die voor de huisarts bedoeld is, vol met grind en bouwmaterialen. 
Graag hierover de voortgang van de wethouder horen. 
Wethouder Kool: de werkzaamheden waren redelijk op weg en vervolgens zetten de Nuts 
bedrijven weer alles op zijn kop. Regelmatig gaat er een informatiebrief uit naar de 
bewoners, ik weet niet of u de laatste informatiebrief gezien heeft. Anders zorg ik dat deze 
ook richting u komt dan bent u op de hoogte van de actuele situatie. 
De heer Veeken: sluit zich aan bij de heer Van de Wardt over de bouwmaterialen op de 
parkeerplaats bij de huisarts, dit kan niet.
Wethouder Kool: neemt dit mee. 

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

7.6 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het Bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, 
herziening “Achterstraat 24B en Paasweg 25” (2018-06-23261)

Raadsbesluit:
a) Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Neerijnen, herziening Achterstraat 24B en 

Paasweg 25’ ongewijzigd vast te stellen.  
b) Geen exploitatieplan conform artikel 6.12 lid 2 Wro vast te stellen.  

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

7.7 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het Bestemmingsplan “correctieve herziening 
Tinnegieter ong. te Hellouw” (2018-06-23586)

Raadsbesluit:
a) De ingekomen zienswijze ontvankelijk maar ongegrond te verklaren.
b) Het bestemmingsplan ‘Correctieve herziening, Tinnegieter ong. te Hellouw’, 

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.

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: de raadadviesgroep Gebiedsvisie Varik-Heesselt is opgeheven.
Burgemeesters De Vries: dan kan dit punt eraf. 

9. Rondvraag

Mevrouw Van Kuilenburg: heeft vandaag een email ontvangen van de burgemeester van 
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Geldermalsen, namens de stuurgroep, over de verandering van het West Betuwe 
Nieuwsblad. Hierbij wel de vraag of er rekening wordt gehouden met de bezorging, dit lijkt 
hiermee nog steeds niet opgelost te zijn. 
Ook nog de vraag of het college zo spoedig mogelijk wil reageren op de brief van de 
familie Van den Bosch uit Haaften. 
Burgemeester De Vries: als de brief naar het college is gestuurd, dan reken ik erop deze 
snel te zien. Ten aanzien van uw eerst punt, ik heb in de Stuurgroep aandacht gevraagd 
voor de bezorging. 

De heer Hakkert: heeft nog een mededeling naar aanleiding van de beeldvormende 
vergadering. Het CDA bereid een motie voor betreft de meekoppelkansen en 
dijkverhoging, deze zal zo spoedig mogelijk met de andere raadsleden worden gedeeld, 
om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. De motie zal volgende week als motie 
vreemd aan de orde van de dag ingebracht worden in de besluitvormende raad.  

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.26 uur.

Vastgesteld in de Oordeelsvormende vergadering van 20 september 2018

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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