
Oordeelsvormende vergadering
(23582\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 20 september 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 
P.A.J. van Zoest (VN), de heer drs. E.J. van Tellingen (VN), de heer W. Kurpershoek (VN), 
de heer S.T. van Doesburg (VN), de heer drs. S.L.T.A.J. Nouwens (VVD), de heer A.H. van Wijk 
(VVD), de heer A.C. Hakkert, de heer A.W.E. Miltenburg (CDA), mevrouw H.B. Challik (PvdA), 
de heer h. de Jong (PvdA) , mevrouw P. van Kuilenburg, (GBN), de heer A.P.M. Veeken, de heer 
K.G. Steenbergen (raadsgriffier), de heer ing. H.A. Verwoert (wethouder) en de heer J. 
Andriesse  (wethouder) 

Afwezig : de heer H. Mulder (SGP),  de heer G.J. van Weelden (SGP), de heer T. Kool (wethouder)

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 wethouder Kool en de gemeentesecretaris.

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

De heer van Mourik zal namens de bewoners van de Dreef en Elsevier te Est inspreken 
met betrekkening tot de afsluiting van de Oude Bommelsestraat als reactie op de 
informatienota B-163, welke op de lijst ingekomen stukken is opgenomen. 

3. Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststelling besluitenlijst Oordeelsvormende vergadering van 28 juni 2018

Toezegging

Burgemeester De Vries: betreft de toezegging aan de heer van Zoest over de 
schuldhulpverlening en jongerenwerkers. Hier is een evaluatie over opgesteld en bij de 
openbare bijeenkomst van het sociaal domein is daar ook verslag over gedaan. De vraag,  
of de heer van Zoest hiermee tevreden is of nog op een andere manier geïnformeerd wil 
worden. 
De heer Van Zoest: wil graag nog meer weten over de schuldhulpverlening, en wil ook 
graag nog de cijfers en resultaten van de jongerenwerkers ontvangen. 
Burgemeester De Vries: dan zal dit alsnog schriftelijk worden beantwoord.  

Mevrouw Van Kuilenburg: bij de rondvraag heb ik gevraagd naar de bezorging van het 
West Betuwe nieuwsblad. U heeft in de stuurgroep hier aandacht voor gevraagd. Kunt u 
ons vertellen hoe het hier nu mee gaat en wat er nog gaat gebeuren, in sommige kernen is 
de bezorging nog steeds een probleem . 
Burgemeester De Vries: hier is van de week nog intern overleg over geweest, ook met de 
bezorggroep. Het bezorgen gaat nog steeds niet goed. We hebben nu afgesproken dat 
zaken die wij zelf in de hand hebben, zoals het magazine, dat deze op verschillende 
plekken in de dorpen beschikbaar worden gesteld.
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Besluit De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Lijst ingekomen stukken

Mevrouw Van Kuilenburg: wil graag ingekomen stukken B163 en C7 agenderen. 
Burgemeester De Vries: vraagt of alle fracties hun vragen omtrent deze stukken vooraf 
schriftelijk kunnen stellen, zodat het College hier een gedegen antwoord op kan geven. En 
in het presidium van 4 oktober zal over de agendering worden besloten. 

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

6. Stukken ter oordeelsvorming 

6.1 Voorstel tot instemming met de hoofdopgaven in de Mobiliteitsagenda Regio Rivierenland 
en de concept zienswijze (2018-07-23413)

Raadsbesluit: 
a) In te stemmen met de in de mobiliteitsagenda opgenomen hoofdopgaven
b) Kennis nemen van:

 het addendum over de gevraagde financiële bijdrage van € 1 per inwoner 
in  de  begroting  2019-2022  voor  het  uitvoeringsplan  Mobiliteit  van  de 
Regio Rivierenland.

 het opnemen van het gevraagde bedrag op de wensenlijst nieuw beleid 
voor  de  begroting  West  Betuwe,   waarover  het  nieuwe college  en de 
nieuwe raad na 1-1-2019 een besluit nemen.

c) In te stemmen met bijgevoegde concept zienswijze.

Toezegging Burgemeester De Vries: zegt toe dat eventuele aanvulling nog worden verwerkt in de 
concept zienswijze, die u nog voor de besluitvorming zult ontvangen. 

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

6.2 Voorstel tot het oprichten van een Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie 
Breedbandnetwerk Rivierenland (2018-07-20993)

 Raadsbesluit:
a) Vanwege geconstateerd marktfalen in te stemmen met het beleidsuitgangs-punt 

om samen met de regiogemeenten een 100% dekkend open breedbandnetwerk 
(glasvezel) te realiseren voor de witte adressen. 

b) Met in achtneming van beslispunt 3, het college toestemming te verlenen tot het 
oprichten van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie 
Breedbandnetwerk Rivierenland conform de bij dit voorstel gevoegde concept 
regeling.

c) De uitvoering van het besluit onder beslispunt 2 wordt opgeschort totdat 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland in het kader van de Wet ARHI 
formeel toestemming hebben verleend voor deelname aan de 
Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk 
Rivierenland.

d) Kennis te nemen van de verplichting die volgt uit de Wet gemeenschappelijke 
regelingen dat het treffen van de in beslispunt 2 genoemde GR leidt tot een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten voor de 
exploitatie van deze GR. 

e) Kennis te nemen van het uitgangspunt dat de in beslispunt 2 genoemde GR voor 
de realisatie van het totale project een lening zal aangaan, waarvoor de 
deelnemende gemeenten zich garant zullen stellen en die onder de deelnemers 
wordt verdeeld conform de verdeelsleutel die in de concept regeling is 
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opgenomen.

f) Kennis te nemen van het feit dat (volgens planning begin 2019) een concept 
besluit van het college om garant te staan voor de lening die de in lid 2 genoemde 
GR zal aangaan voor het aanleggen van het netwerk, aan de raad voor wensen en 
bedenkingen wordt voorgelegd. 

g) Kennis te nemen van het feit dat de ontwerp begroting van de in beslispunt 2 
genoemde GR te zijner tijd voor zienswijzen aan de raad wordt voorgelegd.

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

6.3 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling Bestemmingsplan “Buitengebied Neerijnen, 
herziening Ophemertsestraat 3a, 9 en 11 te Ophemert” (2018-07-22251)

Raadsbesluit: 
a) Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Neerijnen, herziening Ophemertsestraat 3a, 9 

en 11 te Ophemert’, ongewijzigd vast te stellen.
b) Geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.

De raadsgriffier: wil de raad graag attenderen op een fout in de inleiding van het 
raadsvoorstel. Er moet in de laatste zin van de eerste alinea staan, dat beide woningen (nr 
9 en 11) de bestemming plattelandswoning krijgen. Dit zal worden aangepast voor de 
besluitvormende raad van 27 september. 

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

6.4 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling Bestemmingsplan “Vijfhuizen te Opijnen” (2018-07-
23261)

Raadsbesluit:
a) Het bestemmingsplan ‘Vijfhuizen te Opijnen’ 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. 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

De heer Nouwens: wil aangegeven, dat twee weken geleden de sessie Lobby & Branding 
over de regio heeft plaatsgevonden. De sheets zullen nog aan u worden verstrekt. Nodig 
iedereen uit om kennis te nemen van deze sheets. 
Burgemeester De Vries: na 3 oktober zullen de sheets naar u toe komen.

Burgemeester De Vries: uit de club wonen en zorg, hierover kan ik vertellen dat er op dit 
moment een plan wordt gemaakt om te kijken hoe om te gaan, met een steeds groter 
wordende groep mensen uit de GGZ instellingen, ook wel verwarde personen genoemd, 
hoe deze mensen in de samenleving opvangen moeten worden. Dit wordt een 
gemeentelijke taak, is nu nog de taak van de centrale gemeente Nijmegen. 

8. Rondvraag

De heer Hakkert: er is genoeg gezegd over de Dreef en de Bommelsestraat, wij wachten 
af hoe dit verder ontwikkeld. 
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Verzoek

Toezegging

Toezegging

Toezegging 

Burgemeester De Vries: benadrukt nogmaals om eventuele vragen schriftelijk aan het 
college aan te leveren. 

Mevrouw Van Kuilenburg: betreft de Zandweg te Waardenburg, het eerste gedeelte is 
opgeknapt en het tweede gedeelte zou na de oogst worden opgepakt maar op het tweede 
gedeelte staan nu al witte markeringen. Wil hierover graag schriftelijk antwoord van de 
wethouder.
Wat betreft de keuze mogelijkheid voor de Rotonde in Hellouw. In de brief aan de 
bewoners stond een verkeerd adres vermeld waar de keuze kenbaar gemaakt kon worden. 
Wij vragen ons af hoeveel formulieren er hierdoor verloren zijn gegaan. Een opkomst van 
20 procent is namelijk niets voor het dorp Hellouw. 
Wat betreft het raadsbesluit van 9 december 2010 voor het bestemmingsplan ‘kern 
Haaften’ er is toen unaniem een besluit genomen betreft het perceel Herenstraat ong. te 
Waardenburg. Hoe kan het dat dit raadsbesluit niet is uitgevoerd. 
Burgemeester De Vries: over dit laatste zullen wij u schriftelijk informeren. 

De heer De Jong: Wil graag de stand van zaken weten betreft Nedcargo 
Haaften/Kerkewaard. Vooral over de punten in de motie betreft dit onderwerp. 
Burgemeester De Vries: hier zal schriftelijk op gereageerd worden. 

De Heer Nouwens: wij hebben stukken ontvangen over de verbetering van de 
straatverlichting tussen Opijnen en Neerijnen. Hierin staat dat er opnieuw wordt gekeken 
naar de verkeersintensiteit, klopt dit? Hierbij de vragen hoe deze nieuwe meting gaat 
plaatsvinden en hoe het wordt aangepakt in vergelijking met de eerdere meting. 
Burgemeester De Vries: door de petitie die is aangeboden en het contact dat daarover is 
geweest, heeft er een meting plaatsgevonden. Volgens een aantal inwoners, op het 
moment dat de scholen nog niet optimaal aan de gang waren. Daarom hebben wij besloten 
de meting nog een keer te doen in een meer duistere situatie en als de scholen aan de 
gang zijn. Hierover is gisteren contact geweest met de initiatiefnemer van de petitie. 

De heer Nouwens: in juli zijn er vragen gesteld omtrent de Weverstraat, wat is de 
voortgang en zijn er nog openstaande punten. Is hier ook contact met bewoners over 
geweest. 
Burgemeester De Vries: dit zal schriftelijk worden beantwoord. 

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.

Vastgesteld in de Oordeelsvormende vergadering van 1 november 2018

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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