
Besluitenlijst commissie Bestuur
overleg Commissie Bestuur (8851\2271)
datum overleg Woensdag 1 juli 2009 van 19.30 tot 21.55 uur
locatie Raadzaal
aanwezig De heer T. Kool, commissievoorzitter (raadslid SGP)
De heer H. de Jong, burgercommissielid PvdA
De heer E.J. van Tellingen, raadslid PvdA
De heer P.J. Scheurwater, raadslid CDA
De heer H.J. Verseijl, burgercommissielid CDA
De heer L.D. van Lith, raadslid VVD
Mevrouw W.H. Hooijer-Horstman, burgercommissielid WD
De heer F.A. Beukers, raadslid lijst Beukers
De heer C. Nijhoff, raadslid GN
De heerA.P.M. Veeken, burgercommissielid GN
De heer H. Mulder, raadslid SGP
De heer D. Nijhoff, burgercommissielid SGP
De heer K.G. Steenbergen, raadsgriffier
Mevrouw L.A.G.M. de Zeeuw-Lases, burgemeester
Mevrouw M.L.P. Sijbers, wethouder
De heer F,C.M. van het Hoofd, wethouder
afwezig met kennisgeving -
1. Opening
Spreekrecht burgers
- Er is in deze commissievergadering gebruik gemaakt van het spreekrecht door:
o De heer C. van den Berg over een niet geagendeerd onderwerp (MFC-
Ophemert)
o Mevrouw C. Marcusse over een niet geagendeerd onderwerp (MFC-Ophemert)
o De heer F. Damen over een niet geagendeerd onderwerp (MFC-Ophemert)
3. Vaststelling agenda
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Presentaties
Er is in deze commissievergadering geen presentatie gehouden.
5. Besluitenlijst van de vergadering van 27 mei 2009, inclusief lijst met toezeggingen
- De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
- Naar aanleíding van de besluitenlijst:
o De heer Van Lith (WD) vraagt Of de Regio nog een gezamenlijk standpunt heeft
verwoordt over de consequenties van de bezuinigingen bij de politie.
o Burgemeester De Zeeuw zegt dit te hebben ingebracht bij het Regionaal college
en dat van daaruit een gezamenlijk standpunt is verwoordt richting de minister.
Wel heeft ze al vernomen dat de bezuinigingen gewoon doorgaan, wat een
bezuiniging van € 8 miljoen (i.p.v. de verwachtte € 3 miljoen) zal betekenen voor
Gelderland-Zuid.
o De heer Van Lith (WD) vraagt wat hiervan de consequenties zijn voor het
district "de Waarden" en specifiek voor ons regiokorps GNL.
o Burgemeester De Zeeuw antwoordt dat dit natuurlijk door werkt. Voorlopig zijn er
nog reserves om hiermee het 1 e jaar op te vangen. Daarna zal het
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consequenties hebben, maar onze intentie is om het niet ten koste te laten gaan
van het "blauw op straat". Maar dit kan ze uiteraard niet beloven en heeft daar
echt zorgen over.
o De heer Van Lith (VVD) deelt deze zorgen en wenst graag in een vroeg stadium
op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen c.q. consequenties.
o De heer Veeken (GN) heeft in de vorige vergadering zijn zorgen geuit over de
zaalhuur voor verengingen in het nieuwe MFC-Haaften. Hij zou hiervoor
bescheiden aanleveren, maar is van mening dat iedereen die al heeft ontvangen.
Hij doelt op de inhoud van de Memo van het college van B&W, van 10 juli 2008,
met een "vertrouwelijk" karakter, dus lijkt het hem geen goed idee om die
vervolgens aan iedereen te verstrekken. Wel is in deze memo te lezen dat de
huurprijs komt te liggen op € 28,00 per uur.
Naar aanleiding van de lijst met toezeggingen:
o De openstaande toezeggingen m.b.t. de raadsadviescommissie Bestuur zijn
beantwoordt.
6. Lijst Ingekomen stukken en Mededelingen
a. Lijst ingekomen stukken (zie lijst ingekomen stukken voor de Raad)
Advies commissie: de lijst ingekomen stukken, voor wat betreft de stukken bestemd voor de
raadsadviescommissie Bestuur kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
Mededelingen
· Personeel: geen
· Accommodatiebeleid
o Burgemeester De Zeeuw:
· MFC-O~phemert: mevrouw van Olfen heeft zich gespecialiseerd in het aanvragen
van Kulturhussubsidies. Zij is in overleg met de verenigingen om een en ander af
te stemmen en de Kulturhussubsidieaanvraag voor te bereiden.
· MFC-Haaften: we hebben contact gehad met RO-adviesbureau Croonen, om een
schetsplan te ontwikkelen voor de consequenties van plaatsing van het MFC op
locatie Haaften-Noord. De intentieovereenkomst met Dura Vermeer is in 1 e
concept besproken binnen het college van B&W en daarin zullen nog wat
aanpassingen worden verwerkt. Ze is voornemens (nog te bespreken in het college
van B&W) om de financiële paragraaf en de exploitatieopzet te laten toetsen door
de BNG. De prijsopzet van Vaassen, voor de bouw van de scholen, is via de post
binnen. Deze moet nog in het college worden besproken en is ook nog niet
getoetst of het binnen de afgesproken kaders past.
o De heer Nühoff (GN) vraagt naar de ontwikkelingen m.b.t. de nieuwbouw van de school
in Tuil. Hij heeft geluiden gehoord dat die volgend jaar al gebouwd gaat worden en hoe
verhoudt zich de grootte ervan dan tot het woningbouwplan Klingelenberg.
o Wethouder Sijbers antwoordt dat de school in Tuil nu al aan de kleine kant is voor de
opvang van het huidige aanbod leerlingen. Tijdplanning wordt zo gekozen dat er bij
nieuwbouw voorkomen wordt dat veel geld geïnvesteerd gaat worden in tijdelijke
huisvesting (noodlokalen). Daarom wilde de directie, tevens bouwheer van de bouw, al
volgend jaar initiatieven ondernemen. In overleg met de directie is de planning recent
vastgesteld, waarbij we uitgaan van een nieuwe school eind 1e kwartaal/begin 28
kwartaal 2011. Ook wordt een communicatiepfan opgesteSd om tijdig de burgers,
omwonenden en ouders te informeren. Deze zal naar verwachting in het laatste
kwartaal van 2009 gereed zijn, waarna de 1e informatiebijeenkomst nog ditjaar in de
school kan plaatsvinden. De bouw van de school wordt als een apart bouwplan gezien,
doch er zal uiteraard rekening worden gehouden met de ontwikkelingen m.b.t. het
bouwplan Klingelenberg.
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Intergemeentelijke samenwerking
o Wethouder Sübers zegt dat in de afgelopen AB-vergadering van de BSR (belasting-
samenwerking) enkele zaken (onzekerheden) mondeling zijn toegelicht die grote
financiële consequenties kunnen hebben voor de deelnemende gemeenten. Voor
Neerijnen een belangrijk zorgpunt. We zoeken dit in de komende periode nader uit,
wat dat precies voor ons betekent. Hierover zullen we u dan informeren. Ook heeft
Neerijnen niet ingestemd met de begroting. Dit vanwege het feit dat het ons vlak voor
het weekend bereikte en het na dat weekend al ter vaststelling in de vergadering is
ingebracht. Daarmee voldoen ze niet aan de afspraak dat het minimaal 6 weken
voorafgaand aan de vaststelling zal worden aangeleverd aan de deelnemende
gemeenteraden ter beoordeling.
Algemene mededelingen portefeuillehouders: geen
Mededelingen commissieleden: geen
Mededelingen vanuit de regio
o Buraemeester De Zeeuw zegt dat er afgelopen maandag in het AB van de regio een
discussie heeft plaatsgevonden over de begroting. Voorstel van het DB is om €
160.000,= te bezuinigen, dit is door het AB verdubbeld. DB heeft nu de opdracht om in
september met een voorstel te komen, waarin staat verwoord OF het realiseerbaar is
om € 320.00,= te bezuinigen en wat daarvan de consequenties zijn voor de diverse
taken binnen de regio. Daarnaast is gesproken over het EKD, waar wij altijd wat
vraagtekens bij hadden, maar dat kwam er zonder problemen doorheen.
7. Stukken ter bespreking
a. Memo evaluatie rekenkamercommissie Neerijnen
o Er wordt gediscussieerd in de raadsadviescommissie over:
· wettelijke verplichting rekenkamerfunctie (na invoering dualisme);
· bij veel raadsfracties is bestaande budget leidend, dus wordt een externe
rekenkamer gewoon te kostbaar;
· verordening rekenkamerjuridisch nazien over invulling van de leden van een
rekenkamercommissie (verplicht raadsleden of mogen het ook
burgercommissieleden zijn), dit om het huidige spagaatgevoel bij raadsleden weg
te nemen;
· noodzaak van hoeveelheid onderzoeken (is het juridisch mogelijk om budget te
sparen en bijvoorbeeld eens per 3 jaar een wat uitgebreider onderzoek te laten
uitvoeren);
· wijze van uitvoering (zijn we tevreden over de werking van de
rekenkamercommissie in de afgelopen jaren) en
· de kwaliteit van de rapportages (is de inhoud van de rapportages voldoende
informatief en leidt dat tot betere besluitvorming in de toekomst) .
Advies commissie: deze memo gaat voor verder onderzoek en uitwerking in een raadsvoorstel
terug naar de Rekenkamercommissie en zal voor een volgende raadcyclus worden
geagendeerd.
b. Memo spelregels voor het afsluiten van een (tussentijdse) winst-/verliesneming bij
grondexploitaties
o De Auditcommissie heeft deze Memo besproken in aanwezigheid van de accountant.
Beiden hebben haar instemming gegeven aan de inhoud van deze Memo, met slechts
één tekstuele toevoeging (die zal worden doorgevoerd).
Advies commissie: deze memo wordt opgenomen in de financiële verordening, die
geactualiseerd ter behandeling voor een volgende raadcyclus kan worden geagendeerd.
8. Stukken ter advisering
a. Voorstel tot het vaststellen van de Verantwoording 2008, bestaande uit het jaarverslag en de
jaarrekening 2008. (2009-05-8605)
o De heer Mulder (SGP) deelt mede dat het ook in de Auditcommissie is besproken. De
accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, dus adviseert de
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Auditcommissie unaniem de raad om de jaarrekening goed te keuren en vast te
stellen.
o De heer Mulder (SGP) vult nog aan dat de Auditcommissie ook heeft gesproken over
het rekenkamerrapport "verbonden partijen", die in de raad van 18 december is
vastgesteld met voorbehoud van de bullit over het opstellen van een Nota verbonden
partijen eens per 4 jaar. In overleg met de accountant is besloten, dat de paragraaf in
de begroting over verbonden partijen ieder jaar wordt herzien/geactualiseerd, doch dat
daarnaast éénmalig (spel-)regels zal worden opgesteld voor het aangaan voor
verbonden partijen.
Advies commissie: dit voorstel kan als be~oreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
b. Voorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 2009 (2009-05-9769)
o Toezec,~,ging wethouder Si'b~ ers de raad zal voor komende donderdag nadere
informatie ontvangen over de Anti-discriminatie-voorzieningen.
o Toezec~,qincl wethouder Van het Hoof_d m.b.t. de bibliotheekvoorzieningen. In de
volgende raadsadviescommissie van september 2009 zal hij de afspraken uit 2004 en
de thans in gang gezette ontwikkelingen in de vorm van een Memo ter bespreking
voorleggen.
Advies commíssie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
c. Initiatiefvoorstel verlaging rioolrecht (Gemeentebelangen Neerijnen)
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
9. Rondvraag
10. Sluiting
- De heer Mulder (SGP) vraagt naar de ontwikkelingen regionalisering brandweer.
- Burgemeester De Zeeuw antwoordt dat er een brief is ontvangen van mevrouw Van
Veen, regionale brandweer. Ook meldt ze dat het besluit tot regionalisering, conform
het nu voorliggende convenant, unaniem moet worden genomen. Inhoudelijk komen
we hier tegen het einde van dit jaar in uw gemeenteraad over te spreken.
- De heer Nühoff (GN) vraagt verduidelijking over de inhoud van het krantenartikel,
waarin de burgemeester aangeeft dat het college positief staat tegenover plaatsing
UMTS-mast(en). Dat ook de effecten van de straling van de masten bekend zijn.
Kunnen wij die gegevens van dat onderzoek ook ontvangen.
- Burgemeester De Zeeuw zegt het woord straling niet te hebben genoemd. Maar wel
dat delen van onze gemeente thans niet of moeilijk bereikbaar zijn via de mobiele
telefoon. Een oproep door de communicator bíj een ramp zal haar wellicht niet
bereiken. Daarom is het bittere noodzaak hier iets aan te doen. Vooral in deze tijd
waarin mobiele telefoondiensten normaal zijn en niet meer weg te denken binnen
ons maatschappelijk functioneren. Plaatsing van een extra mast is dan een in de
verwachting liggende optie. Maar is door het college nog niet onderzocht.
- De heer Mulder (SGP) verzoekt het college om hierbij rekening te houden met
belangen van omwonenden en de (mogelijke) effecten op de gezondheid.
- De heer Nijhoff (GN) doet weer zijn beklag over het slechte functioneren van
Notubiz. Geluidsbestanden zijn slecht te beluisteren en van een matige kwaliteít.
Ook de uitwerking van vergaderingen duurt soms veel te lang. Van de afgelopen
raadcyclus zijn 2 van de 3 raadsadviescommissies thans nog niet te raadplegen via
de website. Hiervoor zouden we gewoon de betalingen achter moeten houden.
- De raads~iriffier antwoord hier druk mee bezig te zijn. Ook is Notubiz hierop
meermalen aangesproken, zonder dat dit een echte verbetering oplevert. Daarnaast
is hij in gesprek met een andere aanbieder die, naar het zich laat aanzien wel aan
onze wensen en eisen tegemoet kan komen.
- De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.
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Vastgesteld in de vergadering van commissie Bestuur op 16 september 2009,
De vovrzitter,
~CJ
T. Kool
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