
Wettelijke grondslag schriftelijke raadsvragen: Gemeentewet artikel 155 
1. een lid van de raad kan het college of de burgemeester mondeling of schriftelijk vragen stellen. 

Bestuurlijke grondslag schriftelijke raadsvragen: Reglement van orde artikel 34, 34a en 34b 
- artikelgewijze toelichting zie bijlage! 

 
Aan het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Neerijnen 
 
Neerijnen, 10 december 2017        
 
Onderwerp: Leefbaarheidsfonds 
 

□ aankruizen wat van toepassing is! 

 Artikel 34 
Schriftelijke vragen 

Beantwoording gewenst: 
x schriftelijk voor de komende raadsvergadering(21/12) 
x mondeling in eerstvolgende raadsvergadering 

□ Artikel 34a 
Vragen actueel politiek onderwerp 

- indienen schriftelijk 24 uur vóór raadsvergadering 
- beantwoording mondeling in de raadsvergadering 

 Artikel 34b 
Schriftelijke technische vragen 

- indienen schriftelijk kort en bondig geformuleerd 
- beantwoording schriftelijk uiterlijk binnen 2 werkdagen 

 
Inleiding: 

1. Tijdens de besluitvormende vergadering heeft u bij monde van wethouder Verwoert 
aangekondigd dat 

2.  
3.  u in december met een raadsvoorstel zou komen m.b.t. de besteding van de precariobelasting. 

Daarin zou worden meegenomen de door de raad aangenomen motie m.b.t.  het vergroten van 
het Leefbaarheidsfonds met (indicatief) € 200.000,- 
Ik betreur het dat het niet mogelijk is om in december met een raadsvoorstel te komen. U 
verwacht nu in januari 2018 met een voorstel te komen. 

 
4. De motie geeft ook aan dat er een voorstel voor een Plan van Aanpak zou moeten komen vast 

te stellen door de raad. 

Normaal zou dat opgesteld worden na het beschikbaar stellen van het verruimde leefbaar-

heidsfonds. 

Na vaststelling van dat Plan kunnen de inwoners, verenigingen aan de slag gaan om met leef-

baarheidsinitiatieven te komen. 

Vervolgens moeten die initiatieven worden beoordeeld. Het totale proces zou daarmee ernstig 

vertraagd kunnen worden.  

De motie vreemd aan de orde van de dag had juist tot doel de vaart er in te brengen, zeker ook 

omdat op 1-1-2019 de gemeente Neerijnen opgaat in de fusie gemeente West Betuwe. 

Het proces kan m.i. versneld worden door een aantal processen gelijk te laten oplopen. 

 

Vraag naar aanleiding van 1: 

Kunt u concreet toezeggen dat dit voorstel in januari 2018 in de raad komt? 

 

Vraag naar aanleiding van 2: 

Kunt u concreet toezeggen dat er in januari naast een financieel voorstel ook een voorstel voor 

een Plan van Aanpak ligt, een voorstel m.b.t. de externe communicatie en een planning van het 

verdere besluitvormingsproces? 

Dan kan er direct aan de slag worden gegaan. 

Van: 
Ed van Tellingen 
Vóór Neerijnen 



 
 
 
 
 



  


