
Besluitenlijst commissie Bestuur
overleg	Commissie Bestuur (6541\678\1)
datum overleg	Woensdag 11 februari 2009 van 19.30 tot 21.30 uur
locatie	Raadzaal
aanwezig	De heer T. Kool, commissievoorzitter (raadslid SGP)
	De heer E.J. van Tellingen, raadslid PvdA
	De heer H. de Jong, burgercommissielid PvdA
	De heer P.J. Scheunvater, raadslid CDA
	De heer H.J. Verseijl, burgercommissielid CDA
	De heer L.D. van Lith, raadslid VVD
	Mevrouw W.H. Hooijer-Horstman, burgercommissielid VVD
	De heer H. Mulder, raadslid SGP
	De heer D. Nijhoff, burgercommissielid SGP
	De heer F.A, Beukers, raadslid lijst Beukers
	De heer C. Nijhoff, raadslid GN
	De heer A.P.M. Veeken, burgercommissielid GN
	De heer K.G. Steenbergen, loco-griffier
	Mevrouw L.A.G.M. de Zeeuw-Lases, burgemeester
	Mevrouw M.L.P. Sijbers, wethouder
afwezig met kennisgeving -
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
- Er hebben zich voor deze commissievergadering geen sprekers aangemeld.
3. Vaststelling agenda
- De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Presentaties
- Er zijn in deze commissievergadering geen presentaties gehouden.
5. Besluitenlijst van de vergadering van 10 december 2008, inclusief lijst met toezeggingen
- De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
6. Lijst Ingekomen stukken en Mededelingen
a. Lijst ingekomen stukken (zie lijst ingekomen stukken voor de Raad)
- De heer Nühoff (GM; brief met beantwoording aan de Inwonersgroep Haaften; vraagt
of het mogelijk is om 1 lid van deze inwonersgroep deel te laten uitmaken van de
werkgroep; er is belangstelling voor binnen de inwonersgroep
- Burçremeester De Zeeuw; n.a.v. de discussie hierover in deze commissie bespreekt
zij deze komende dinsdag in het college van B&W. Toezeaaina burçtemeester De
Zeeuw: de uitkomst zal zij communiceren naar de commissie in het volgende
voortgangsbericht MFC-Haaften.
Advies commissie: de lijst ingekomen stukken kan als hamerstuk voor de raad worden
geagendeerd.
b. Mededelingen
· Personeel:
o Geen
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. Accommodatiebeleid
o Memo stand van zaken Kulturhus Ophemert/Voortgangsrapportage MFC-Haaften (2)
· De heer Nühoff (GN) vraagt of er al met de gedeputeerde is gesproken.
· Buroemeester De Zeeuw meldt dat door ziekte het overleg van vorige week geen
doorgang heeft kunnen vinden. Er zal een nieuwe afspraak worden gemaakt.
· De heer Van Lith (VVD) zegt kennis te hebben genomen van de memo's. T.a.v.
Ophemert lijkt het alsof we constant achter Waterborgh wonen aanlopen; er
komen signalen uit het dorp dat het wel erg lang duurt allemaal; verzoek om nu
door te pakken en binnenkort bouwaanvraag en procedures in gang te zetten.
Haalt ook niet uit de planning (overigens voor beide plannen) wanneer welke
stukken richting raad komen, zodat ze ook op de lange termijn planning voor de
raad gezet kunnen worden. Kortom, hij mist de tijdsplanning. T.a.v. Haaften; n.a.v.
de motie globale reactie venvoord. Concluderend qua tijdsbeslag beide locaties
gelijk; risico planschades onvoldoende in te schatten; voordeel is geen tijdelijke
huisvesting onderwijs nodlg. Concluderend pleit dit voor een lichtelijk voordelige
positie voor Haaften-Noord. Marktpartijen zijn terughoudend, doch contracten
betekenen rechten en plichten. Houd dus de vinger aan de pols en zorg dat de
voortgang erin blijft.
· De heer Van Tellinoen (PvdA1 vraagt zich af wat nu het eigenlijke probleem is met
Waterborgh en wie de regie voert over dit project.
· Buraemeester De Zeeuw zegt t.a.v. Ophemert dat er een ernstig gesprek is
gevoerd met de directeur van Waterborg wonen. Er zijn 3 partijen huiverig voor
het afnemen van vierkante meters, daardoor lang gewacht met tekenen
intentieverklaringen. Architect is nu aan het werk gezet om de 1e planschetsen
weer aan te passen (voldeden niet). Op 23 februari is de volgende
stuurgroepvergadering.
· De heer Nühoff (GN) stelt voor om een datum vast te leggen en ze daar dan ook
aan te houden.
· De heer Van Lith (VVD) vult aan dat dit beter een termijnplanning kan zijn.
· Buraemeester De Zeeuw meldt dat de termijnplanning er al is. Toezeaaina
buraemeester De Zeeuw: de bijgewerkte termijnplanning Ophemert zal aan de
cammissleleden worden verstrekt.
· De heer Van Lith (VVD) maakt zich nog wel zorgen over de scholen in Haaften,
vandaar dat ook daar voortgang gewenst is.
· Buroemeester De Zeeuw wijst nog even op het vermelde in de memo Haaften,
dat wellicht moet worden overgegaan op een professionele beheerder.
Uitgangspunt bij uw raad was budgettair neutrale exploitatie, wat hierdoor wellicht
niet te handhaven kan zijn.
· D e heer Mulder (SGPI maakt zich ook ernstig zorgen om de haalbaarheid van
een MFC-Haaften als er een professionele beheerder geëist zou worden. Plan
komt daarmee wellicht op losse groeven te staan.
· Toezeooino wethouder Sübers: de commissie zal schriftelijk worden gefnformeerd
over de consequenties op de exploitatie, waarvoor ook de oude plannen erbij
worden betrokken voor de doorberekening.
. Intergemeentelijke samenwerking:
- De heer Van Telinaen (PvdA) zegt dat bij punt 4c (BDU-lijst) in de ambtelijke reactie
op de vergadering van het DB van de Regio staat vermeld, dat er geen projecten van
Neerijnen op voorkomen en is daarom niet relevant. Wat is de primaire keuze voor de
burgemeester om lid te zijn van het DB van de regio.
- Buraemeester De Zeeuw antwoordt dat zij uiteraard namens Neerijnen in het DB zit,
doch is er als regionale bestuurder natuurlijk voor de hele regio. Dat kan soms wel
eens conflicterend zijn.
- De heer Van Tellinoen (PvdA) was bij een bijeenkomst in Haaften, waarbij ook
gedeputeerde Verdaas aanwezig was. Er werd gesproken over de
containeroverslagplaats en de gedeputeerde bracht in dat er meerdere plaatsen in de
Regio een rol spelen. Komt dit ondenverp nu ook op de agenda van de Regio?
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- Buraemeester De Zeeuw zegt dat het op de agenda van de Ster voorkomt en daarin
zit wethouder Sijbers. Maar de containerhaven in Haaften kwam als onderwerp in de
dossiers in 1999 al voor.
- Wethouder Sübers zegt dat het dossier zelfs terug gaat tot 1959, dit is dus geen
nieuwe ontwikkeling. Recent ook bij de Ster ter sprake gekomen. Meerdere
gemeenten binnen de Regio zijn géinteresseerd voor een mogelijke overslagpfaats.
Als blijkt uit de studie "ruimte voor de rivier" dat de locatie Haaften geen nadelige
invloed zou hebben op het waterwerkende vermogen van de Waal, de ontwikkeling
daar dan doorgang kan vinden. Staat dus op de agenda, waarbij we proberen binnen
de regio een goede afweging te maken, rekening houdend met ieders belangen.
- De heer Scheurwater ICDA) zegt uit de pers te hebben vernomen, dat naast Haaften
ook Tiel in beeld zou zijn. Provincie heeft daarop gemeld dat er geen keuze tussen
deze 2 hoeft plaats te vinden, maar dat er voldoende aanvoer is om beide locaties te
realiseren. Dit heeft echter wel grote invloed op het wegverkeer dat onze gemeente
dan zal doorkruizen.
- De heer Nühoff (GN) zegt dat de heer Verdaas (gedeputeerde) in datzelfde overleg in
ook heeft gemeld, dat Haaften zelfs als laatste aan de beurt zal komen. Eerst Tiel,
dan Nijmegen en als laatste dus Haaften in beeld als geschiktste locatie. Is daar
binnen de regio dan niet over gesproken?
- Buraemeester De Zeeuw zit niet in de Ster, daar wordt dit onderwerp besproken.
Algemene mededelingen portefeuillehouders:
- wethouder Sübers:
o Beschikkingen OZB; worden later verzonden door latere waardering door
waarderingskamer; planning nu 15 maart
o E-dienstverlening; geruime tijd mee bezig; begin bestuursperiode extra gelden
voor vrijgemaakt. Toezeaaina wethouder Sübers: bij de voorjaarsnota zullen we u
een goed overzicht geven wat we allemaal hebben voltooid en hoe we het geld
hebben besteed. Ook komt er binnenkort een planning van alle zaken die nog
moeten gebeuren in het college van B&W, waarna we u daarover ook zullen
informeren.
o Shared Services Regio; eerste verkennende studies worden hiervoor verricht;
uitkomst nu nog niet bekend; we staan positief t.o.v. samenwerking en
krachtenbundeling
o Begroting 2009 Regio Rivierenland; er is vorig jaar een gevoelensbrief uitgegaan
vanuit deze commissie Begroting wordt opgemaakt en gevuld met bestaand
beleid. Nieuw beleid wordt gaandeweg het begrotingsjaar ingevuld, waarvoor
extra donaties van gemeenten vereist is. Deze werkwijze is bespreekbaar
gemaakt. Zodra hierover informatie beschikbaar komt zal de wethouder u
informeren.
Mededelingen commissieleden:
- geen
Mededelingen vanuit de regio
o Evaluatierapport AVRI
· De heer Van Lith (VV~ zegt dat het evaluatierapport van de AVRI uit is en
vraagt of de portefeuillehouder daar een toelichting op kan geven.
· Buraemeester De Zeeuw zegt dat vooral in de aanloop en het eerste deel van
de opstartfase er geen bestuursopdracht is gegeven. Men was gewend om elke
4 jaar naar een deel van het eigen takenpakket te kijken en te herijken. Dat
leidde tot het feit dat er een discussie ontstond, waaruit werd geconcludeerd dat
er een overheids-NV zou moeten komen. Hier is de lokale politiek in een vroeg
stadium onvoldoende bij betrokken geweest, wat weer voortvloeit uit de huidige
werkwijze binnen de regio.
· De heer Van Lith (VVD) ziet het rapport graag in de volgende raadscyclus op de
agenda ter bespreking. Hij kan zich niet voorstellen dat het AB hier maandag
a.s. al een gerichte uitspraak over kan doen, zonder dat de raad daarover is
geraadpleegd.
· Buraemeester De Zeeuw denkt dat dit geldt voor alle gemeenteraden.
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De heer Van Tellinçten (PvdAl kan zich voorstellen dat het DB zich beraad over
de inhoud van het rapport en de consequenties daarvan. Het is primair kritiek
op het functioneren van het DB bij de sturing en begeleiding van dit hele
proces. Hij verzoekt om dit evaluatierapport samen met het hoofdrapport in te
brengen ter bespreking in de gemeenteraad.
Toezeaoina buroemeester De Zeeuw: beide rapporten zullen ter bespreking
aan de commissie en de gemeenteraad worden voorgelegd.
7. Stukken ter bespreking
- geen
8. Stukken ter advisering
a. Voorstel tot het vaststellen van de noodverordening, getekend door de burgemeester op 31
december 2008 om 22.05 uur (2009-01-8740)
Advies commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
b. Voorstel tot het aanwijzen van 2 vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief Rivierenland (2009-01-7500)
- voorstel zal voor de raadvergadering van donderdag worden aangepast met de naam
van de heer Beukers, zodat stemming over personen in de raad niet nodig is.
Advies commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd
c. Voorstel tot het intrekken van de APV gemeente Neerijnen 2005 en het vaststellen van de
APV gemeente Neerijnen 2009 (2009-01-8782)
- er zal een memo met antwoorden op de gestelde vragen uit deze commissie aan het
voorstel voor de raadsvergadering worden toegevoegd
Advies commissie: dit voorstel kan als besnreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
d. Voorstel tot het benoemen van de heer K.G. Steenbergen te Sint-Oedenrode tot raadsgriffier
van de gemeente Neerijnen (2009-01-0611
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
9. Rondvraag
- De heer Van Lith (VVD) zegt dat het schadeverhaal van de Stroomstoring eind 2007
nog niet is afgewikkeld. Er heeft nog geen betaling plaatsgevonden aan de
ondernemers, die gezien de financiële crisis dit nu goed kunnen gebruiken. Hij
verzoekt om in de raad een motie aan te laten nemen die verzcekt om tot betaling
over te gaan.
- Buraemeester De Zeeuw zegt toe deze motie te zullen laten voorbereiden. (Griffie)
- De heer Van Lith (VVD) vraagt naar stand van zaken m.b.t. de professionalisering van
de brandweer (komt volgende raadcyclus in commissie Bestuur). Daarnaast vraagt hij
OF onze gemeente ook een algehele vrijwilligersverzekering heeft afgesloten voor
alle vrijwilligers die waar dan ook binnen onze gemeente actief zijn.
- Toezeaaino wethouder Van het Hoofd: zaf dít uífzoeken en schríftelíjk terugkoppelen.
- De heer Beukers (lüst Beukers) vraagt naar de kostentoedeling van de administratieve
ondersteuning voor Varik's Belang. Hij bereidt een initiatiefraadsvoorstel voor om de
leden van deze raadsadviescommissie weer voor de commissievergoeding in
aanmerking te laten komen.
- De heer Mulder (SGP) meldt dat hij via de pers heeft vernomen dat er landelijk
problemen waren met het brandweersysteem C2000.
- Buraemeester De Zeeuw antwoordt dat ze geen problemen van de commandant heeft
vernomen, maar zal eens informeren of Neerijnen er ook last van heeft gehad.
- De heer Van Tellinaen (PvdA) is verbaasd over het handhavingsbeleid m.b.t.
huisvesting seizoensarbeiders. Vooral de situatie bij de Bulkheuvelsestraat 16, wij
staan toe dat daar mensen zijn gehuisvest op ontoelaatbare wijze. Deze zaak zit hem
zeer hoog.
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- Buraemeester De Zeeuw deelt deze mening. Toezeaoino buroemeester De Zeeuw:
voor de volgende commissievergadering Bestuur zal informatie worden gegeven over
de handhavingactie m.b.t. dit onderwerp.
- De heer Nühoff (GN) zegt dat er slecht word gestrooid bij huisartsen,
bejaardenwoningen, e.d. dat tot gevaarlijke situaties kan leiden. De mensen komen
daarom de huizen niet meer uit.
- Toezectaina wethouder Van het Hoofd: het strooibeleid zal aan de commissie worden
verstrekt.
- Mevrouw Hooüer (VVD) merkt op dat de aanleg van de Rondweg en het
Industrieterrein Ophemert hebben geleid tot een toename van het aantal
verkeersbewegingen. Ook wordt er te hard gereden. Zij pleit voor meer controles op
snelheid. Ook denkt ze dat de snelheidsmeterborden bij de scholen verkeerd staan
opgesteld.
- Mevrouw Hooüer (VVD) verwijst naar de incidenten in het onderwijs waarmee we de
laatste tijd geconfronteerd zijn. Zij vraagt daarom OF er centrale
veiligheidsvoorschriften beschikbaar zijn, OF dat ieder school voor eigen beleid moeY
zorgen.
- Wethouder Sübers zegt dat het een dilemma is: een open en toegankelijke ruimte en
geeft deuren op slot ook praktische problemen. We hebben het onder de aandacht
gebracht van de scholen en gevraagd naar de problematiek. We zetten het op de
agenda voor de Lokale educatieve agenda. Het heeft onze aandacht.
10. Sluiting
- De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.
Vastgesteld in de vergadering van commissie Bestuur op 18 maart 2009,
De griffier, De voorzitter,
<
K.G. Steenbergen T. Kool
Besluitenlijst commissie Bestuur 11 rebruari 2009, Pagina 5 van 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 5

Intern2009 - 678


