
Besluitenlijst raadsvergadering
overleg Raadsvergadering
datum overleg Donderdag 10 december 2009 van 19.30 tot 21.30 uur
locatie Raadzaal
aanwezig De heer J. Andriesse (PvdA), de heer E.J. van Tellingen (PvdA),
mevrouw W. Bambacht-de Jongh (CDA), de heer P.J. Scheurwater
(CDA), de heer E.J. Nieuwenhuizen (CDA), mevrouw D.T. de Zeeuw-
Wielders (VVD), de heer L.D. van Lith (VVD), de heer A. Overheul
(VVD), de heer H. Mulder (SGP), de heer T. Kool (SGP), de heer G.J.
van Weelden (SGP), de heer F.A. Beukers (lijst Beukers), mevrouw P.
van Kuilenburg (GN), de heer C. Nijhoff (GN), mevrouw L.A.G.M. de
Zeeuw-Lases (burgemeester/ voorzitter), de heer K.G. Steenbergen
(raadsgriffier), de heer F.C.M. van het Hoofd (wethouder), de heer D.
Prosman (wethouder) en mevrouw M.L.P. Sijbers (wethouder).
afwezig met kennisgeving mevrouw I.H.C. Winsser (PvdA).
1. Opening
· Mevrouw Winsser (PvdA) is verhinderd.
2. a. Spreekrecht
· Van het spreekrecht is in deze vergadering geen gebruik gemaakt.
b. Bepalen voorstemnummer
· Nummer 2, de heer Van Weelden (SGP)
3. Vaststelling agenda
- BurQemeester De Zeeuw stelt voor om het Voorstel tot intrekken van de
Subsidieverordening Monumenten Neerijnen per 1 januari 2010 toe te voegen aan de
agenda onder agendapunt 7e
- Hierin kunnen de raadsfracties zich niet vinden, het voorstel wordt doorgeschoven
naar de raadcyclus van januari 2010.
- De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
4. Besluitenlijst van 12 november 2009
- De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
5. Mededelingen
- Algemene mededelingen: geen
- Mededelingen regio/intergemeentelijke samenwerking: geen
6. Hamerstukken
a. Ingekomen stukken (raadcyclus 9 versie 12 november 2009)
o De lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld, m. u. v, de Memo en plan van
aanpak windmolenpark Molenveld (82). Die wordt in de volgende raadcyclus
geagendeerd ter bespreking.
b. Voorstel tot het intrekken van de "Subsidieverordening levensbeschouwelijk onderwijs
openbare basisscholen Neerijnen" per 1 januari 2010 (2009-09-10367)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in
overeenstemming met het voorstel.
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c. Voorstel tot instemming met de Begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2013
Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid (GR H&V) Gelderland-Zuid
(2009-09-10474)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteráad in
overeenstemming met het voorstel.
d. Voorstel tot vaststelling Kwalitatief Woonprogramma 3; hoofdstukken 1 en 7 en de bijlagen
(2009-09-9828)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in
overeenstemming met het voorstel.
e. Voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie voor de actualisatie van de
Bestemmingsplannen Hellouw, de Geer, Overrijke, Kerkewaard, Slimwei en Waardenburg-
West (2009-09-10577)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in
overeenstemming met het voorstel. '
f. Voorstel tot het laten opstellen van een Masterplan Glastuinbouw Tuil en Est (2009-09-5715)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in
overeenstemming met het voorstel.
Bespreekstukken
a. Voorstel tot vaststelling van de Startnotitie subsidiebeleid 2010 en de Algemene
subsidieverordening 2010 gemeente Neerijnen (2009-09-8025)
o De heer Mulder (SGP) dient een Amendement in om een 2-tal wijzigingen aan te brengen
in de tekst van de Startnotitie subsidiebeleid.
o Toezeaaina wethouder Van het Hoofd: hij zal de tekst van de Startnotitie subsidiebeleid
m.b.t. de ingebrachte punten genuanceerd opnemen in de Beleidsregels. Die
Beleidsregels komt nog ter vaststelling terug in de gemeenteraad.
o De heer Kool (SGP) zegt deze nuancering van de tekst graag af te wachten en trekt
daarom het Amendement i n.
o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het voorstel. lillaarbij
de SGP kanttekeningen maakt m.b.t. aanpassing van de tekst uit de Startnotitie.
b. Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2010 (2009-09-10470)
o Mevrouw Van Kuilenburq (GN) legt een stemverklaring af m.b.t. de heffing en invordering
van rioolheffing 2010 (onder b.). Fractie GN stemt tegen de verhoging van de heffing.
o De heer Kool (SGP) legt een stemverklaring af m.b.t. tarieventabel behorende bij de
verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingrechten 2010 (onder d.). De
SGP is uiterst ongelukkig met de hoogte van deze heffingen, doch zij zijn op
democratische wijze besloten door de gemeenteraad. Zijn partij zal daarom niet tegen de
verhoging stemmen.
o Mevrouw Van Kuilenbura (GN) zegt dat haar partij dezelfde mening is toegedaan als de
SGP, wat zojuist goed is verwoord door de heer Kool. Haar partij zal daarom ook niet
tegen stemmen, maar heeft moeite met de hoogte van de heffingen.
o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het voorstel, waarb~
opgemerkt dat GN teaen de verhoging op de heffing en de invordering van rioolheffing
2090 heeft gestemd.
c. Voorstel tot instemming met "Toekomstig regionale samenwerking en wijziging
Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland" (2009-09-9303)
o De heer Van Tellinaen (PvdA) zegt dat de besluitvorming, gezien het bepaalde in de
huidige Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland m.b.t. "wijzigingen", kan
plaatsvinden in de gemeenteraden, nadat het AB van de Regio hierover heeft beslist.
o De overige raadsfracties ondersteunen het verzoek tot uitstel van de besluitvorming over
dit voorstel tot na de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland
van maandag 14 december 2009. Het voorstel zal daarom opnieuw worden geagendeerd
voor de komende raadcyclus van januari 2010.
Besluitenlijst raadsvergadering 90 december 2009, Pagina 2 van 3

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 7

Intern2009 - 3231



o De heer Van Tellinaen (PvdA) dient namens alle raadsfracties een Motie in, die door de
vertegenwoordigers uit de gemeenteraad in het AB van Regio Rivierenland, maandag 14
december 2009 kan worden ingediend in de vergadering.
o Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming steunt de gemeenteraad unaniem de
Motie.
d. Voorstel tot het vaststellen van het Economisch Programmering- en Ontwikkelingsdocument
(2009-09-8487)
o De heer Andriesse (PvdA) dient mede namens de fractie van de VVD een Motie in.
o Over de strekking van de Motie ontstaat discussie binnen de gemeenteraad.
o De heer Kool (SGP) vraagt schorsing aan om fractieberaad te kunnen houden over de
Motie.
o Buraemeester De Zeeuw schorst de vergadering om 20.56 uur.
o Burgemeester De Zeeuw heropent de vergadering om 21.03 uur.
o Na beraadslaging wordt de Motie in stemming gebracht De motie is ondersteund door de
fracties van CDA, SGP, GN, VVD en PvdA. Tegen de Motie heeft gestemd Lijst Beukers.
o Hierna volgt nog discussie binnen de gemeenteraad over Bijlage 5 (....) en de daarbij
behorende brief van advocaat Nijsingh. Relevante vraag: is deze bijlage 5 bedoeld als
ondersteuning voor de vestiging van een containerhaven in Haaften.
o Wethouders Sijbers antwoordt dat deze bijlage slechts bedoeld is ter verdieping van wat
in het EPO staat vermeld. Voortkomend uit een lokale behoefte van het bedrijf Van Uden
die al geruime tijd bekend is. Gekeken is of dit verzoek tot uitbreiding past binnen de
afspraken over Ruimte voor de rivier.
o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het voorstel, waarbij
opgemerkt dat de fracties van PvdA, GN en Lijst Beukers teaen het onderdeel
"containerhaven Haaften'; verwoord in bijlage 5 hebben gestemd.
8. Rondvraag
o De heer Nühoff (GN) is blij met de toezending van de verslagen van de Stuurgroep
Kulturhus Ophemert. Hierin is te lezen dat de communicatie inderdaad is achtergebleven
richting de bevolking van Ophemert. lets wat de fractie van GN ook al geruime tijd
opmertkt richting het college. Hij is verheugd over de informatieavond van afgelopen
maandag. Ook vraagt hij zich af of de tijd niet gaat dringen m.b.t. het veilig stellen van de
subsidie.
o Burgemeester De Zeeuw antwoord dat dit ook een zorg was voor de Stuurgroep. Vandaar
dat er met de Stuurgroep een hele vrijdagmorgen aan is besteed om hieruit te komen. Ze
is dan ook verheugd om te stellen dat de lucht geklaard is en iedereen weer dezelfde
richting op gaat.
o De heer Van Lith (VVD) deelt mede dat er een AB-vergadering LANDER is geweest.
Daaruit valt te melden dat de begroting voor 2010 nagenoeg op de nullijn is vastgesteld.
9. Sluíting
o De voorzitter dankt alle aanwezigen voor zijn/haar inbreng, wenst iedereen prettige
feestdagen en sluit de vergadering om 21.30 uur.
Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op 14 januari 2010
De raadsgriffier
. . Steenbergen
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Overzicht stand van zaken toezeggingen raad en raadsadviescommissies 14 januari 2010
inclusief voortgang categorie D lijst ingekomen stukken, versie 16 december 2009 (65381)
Raad 10 december
Betreft a enda unt	Omschri'vin	Portefeuillehouder	Status
Agendapunt 7 (10 december	De tekst van de Startnotitie	Van het Hoofd	
2009)	subsidiebeleid m.b.t. de		
	ingebrachte punten genuanceerd		
	o nemen in de beleidsre els		
~~. ~.

'.:'r.vs ~~ S,i~i	
.~.,.;~

7, WE		
Agendapunt 7 (12 november	Het wegenbeheersplan in het 1e	Van het Hoofd	
2009)	kwartaal van 2010 ter presentatie		
	aanbieden aan de emeenteraad		
Agendapunt 7 (12 november	In de raadscyclus van februari 2010	Van het Hoofd	
2009)	verantwoording afleggen over de		
	besteding van de e~ra investering		
	wegenonderhoud uit de afgelopen		
	colle e eriode van € 500.000,00		
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2009)	nieuwsrubriek en via het		heeft plaatsgevonden.
	persgesprek, op de mogelijkheid		
	van het beluisteren van de raads-		
	en commissiever aderin en		
Agendapunt 8 (29 oktober 2009)	Memo opstellen over de te voeren	Van het Hoofd	
	discussie over bezuiniging		
	bibliotheek		
Q
P~ enda' unt 8 29 ktot~èr ~ 09':
,9 p ( o ~	M óîí~ ~ `ian
emo'o stellen e de nen
p , p	fíe ofá
Ví~n t Ho	' ï áá -' r -1: -
Di t I ~nfa matiërerstrék d.d::l5 2 200~
9: x t
	û~ï~ Pravincie Geldírélartd m't~a.		
	v~'èrplaatsing busho cjè		
	Wäardenbur '`

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 7

Intern2009 - 3231



Commissie Bestuur 2 december 2009
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Stand van zaken categorie D "Advisering door het college van burgemeester en wethouders afwachten" ,
lijst ingekomen stukken
Nr. Korte inhoud stuk commissie Stand van zaken .,
D.20 Brief BSR inzake be rotin BSR 2010
D21 Brief StER inzake economisch
Programmerings- en
Ontwikkelín sdocument
D22 Bezwaar van J.A. Smith, G.J. van der
Plaat, J.M. van Kuilenburg, L.J. Michiels,
A.M.C. van Straaten-Commandeur, L.G.
Blom M.G. van der Plaat-de Water, L.G.
Michiels-Marree en G.L. van der Veen
tegen verleende bouwvergunning 1Q fase
onder vrijstelling bestemmingsplan aan de
heer H. van Driel voor het oprichten van
een woning op het perceel Waalbandijk
omgenummerd te Waardenburg, uw ref.
B07-077.
D23 Brief waarin aangegeven wordt graag
gebruik te willen maken van de
mogelijkheid om in te spreken op de
startnotitie MER, herinrichting
Heesseltsche Uiterwaarden door:
- J. Jonker, Peperkamp, A.C. Hakkert,
Vlind, fam. Werf, Mw. Asch-Satter, C.
Pulles, A. Momers- de Jong, M. van
Dongen Torman, A. Clements, T. den
Boon, H.M. Relou, H. Kars- Pennings, P.
Sterrenberg, L. Janssen, P. Engels, M.
Groenhof- Schelling, Fam. Van Hattem, J.
Akkermans, A.G. van Wetten-Bull, B. van
der Meer, M. van Wetten, C. Voogt, G.
Verhagen, J.C. de Jong, A.W.H. van de
Veen, L.A.C. Visscher, H. van Ijzeren,
Fam. Venmroert, J. Noordam, D. van
Acquoy de Goei, Fam. Schouten, L. ten
Brink, M. Stibane, A. Nootenboom, P.
Pullens, G. Visser, M. van Rooij, G.J.D.
van Sijll, R. Metz, B. Deckens, K.M. Straus,
J.A.C. van Daalen, M. Scheurwater, C. van
den Heuvel, P. van den Heuvel en R. Metz
namens 134 ersonen.
D24 Brief VV Ophemert over concept
startnotitie subsidiebeleid
D25 Subsidieaanbeveling 2010 ten behoeve
van de amateur muziekverenigingen ,
slagwerkkorpsen en majorette-, twirl en
color uard vereni in en
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