
Besluitenlijst raadsvergadering
overleg Raadsvergadering
datum overleg Donderdag 12 november 2009 van 19.30 tot 23.15 uur
locatie Raadzaal
aanwezig De heer J. Andriesse (PvdA), de heer E.J. van Tellingen (PvdA), de
heer P.J. Scheurwater (CDA), mevrouw W. Bambacht-de Jongh (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 LH.C. Winsser (PvdA),
1. Opening
. Mevrouw Winsser (PvdA) is verhindert.
2. a. Spreekrecht
. Van het spreekrecht is in deze vergadering geen gebruik gemaakt.
b. Bepalen voorstemnummer
· Nummer 6, de heer A. Overheul (VVD)
3. Vaststelling agenda
o De heer Andriesse (PvdA) wenst in deze vergadering een Motie in te dienen namens zijn
partij.
o De motie zal als laatste agendapunt, voorafgaand aan de rondvraag, worden
geagendeerd.
De agenda is gewijzigd vastgesteld.
4. Besluitenlijst van 29 oktober 2009
o De heer Nühoff (GN) komt naar aanleiding van het vermelde op pagina 3 onder e., m.b.t.
zijn verklaring. Hij heeft nog eens bij de ondernemers gemformeerd en slechts 1
ondernemer heeft een uur voor het geplande overleg met de wethouder afgebeld. De
overige ondernemers hadden dat al veel eerder gedaan.
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
o Ingekomen stukken: geen
o Mededelingen: geen
6. Voorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2009 (2009-08-10384)
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in
overeenstemming met het voorstel.
Voorstel Programmabegroting 2010 (2009-08-9146)
a. Politiek debat op hoofdlijnen - 1a termijn -
o De fracties geven beurtelings hun politieke beschouwingen op hoofdlijnen. In Neerijnen is
het gebruikelijk dat de fracties in volgorde van grootte, te beginnen met de
oppositiepartijen, hun beschouwingen houden (dus: PvdA, GN, Lijst Beukers, CDA, VVD
en SGP)
o De fracties reageren in 1a termijn naar elkaar toe op de politieke beschouwingen.
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b. Korte schorsing
o De voorzitter schorst de vergadering om 20.45 uur.
o De voorzitter heropent de vergadering om 21.05 uur.
c. Vervolg politiek debat op hoofdlijnen -1a termijn -
o Het college van burgemeester en wethouders geeft een reactie op de politíeke
beschouwingen en beantwoordt de gestelde vragen.
o Toeze,qaing-wethouder Van het Hoofd: het wegenbeheersplan zal in het 1e kwartaal van
2010 worden gepresenteerd aan de gemeenteraad.
o Toezecyain4 wethouder Van het Hoofd: in de raadcyclus van februari 2010 zal hij
verantwoording afleggen over de besteding van de extra investering wegenonderhoud uit
de afgelopen collegeperiode van € 500.000,00.
o Toezeaaina wethouder Van het Hoofd: in de raadcyclus van januari 2010 zal het
fietspadenplan worden geagendeerd.
d. Korte schórsing
o De voorzitter schorst de vergadering om 22.15 uuc
o De voorzitter heropent de vergadering om 22.35 uur.
e. Politiek debat op hoofdlijnen - 2a termijn -
o De fracties reageren ieder afzonderlijk op de reactie van het college.
o Hierna volgt het debat in 2a termijn tussen de raadsfracties onderling.
Voorstellen worden in stemming gebracht
a. De programmabegroting 2010 vast te stellen
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in
overeenstemming met het voorstel.
b. De begroting van baten en lasten op programmaniveau voor het jaar 2010 vast te
stellen
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in
overeenstemming met het voorstel.
c. De meerjarenbegroting 2010-2013 als financieel kader te nemen voor de komende
jaren
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in
overeenstemming met het voorstel.
d. In te stemmen met de nieuwe beleidsvoornemens, categorie A en B, zoais
opgenomen in het hoofdstuk Samenvatting programmabegroting 2010 op bladzijde 6
en 7
Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in
overeenstemming met het voorstel, vvaarbij opgemerkt dat de fracties van VVD en GN
worden geacht tegen het nieuwe beleidsvoornemen 82 (Reconstructie wegen) te
hebben gestemd.
e. In te stemmen met de ombuigingsvoorstellen categorie A en B, zoals opgenomen in
het hoofdstuk Samenvatting programmabegroting 2010 op bladzijde 11
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in
overeenstemming met het voorsfel.
f. Een keuze te maken uit de gewenste beleidsvoornemens, categorie c, zoals
opgenomen in hoofdstuk Samenvatting programmabegroting 2010 op bladzijde 14 en
voor de dekking een keuze te maken uit de ombuigingsvoorstellen uit categorie C, D
en E op bladzijde 15
o Gehonoreerde wensen uit de nieuwe beleidsvoornemens categorie C zijn:
- Raadsgriffier urenuitbreiding € 27.000,00, waarvoor de dekking is gevonden in
de ombuigingsvoorstellen D2 (werkgelegenheid € 20.000,00) en C8 (WMO
woonvoorzieningen: niet-bouwkundige woningaanpassingen € 7.000,00)
o Voor hebben gestemd de fracties van SGP, lijst Beukers, PvdA en GN
o Tegen hebben gestemd de fracties van VVD en CDA, waarbij door de
VVD een stemverklaring is afgelegd die door het CDA is ondersteund.
- Brandweerkazerne Neerijnen-West investering in 2011 € 50.000,00 (lasten in
2012 € 4.750,00), waarvoor de dekking is gevonden in de
ombuigingsvoorstellen C3 (kunst en cultuur € 4.750,00)
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o Voor hebben gestemd t~e fracties van VVD, SGP, PvdA en GN,
waarbij de PvdA een stemverklaring heeft afgelegd.
o Tegen hebben gestemd de fracties van CDA en lijst Beukers
- Ombuigingsvoorstei C9 (Landschapsontwikkeling € 75.000,00) za! worden
ingezet voor onderhoud wegen, waarbij opgemerkt dat dit bedrag niet kan
worden aangewend voor het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen,
zoals hobbels, paaltjes, drempels, e.d.
o Voor hebben gestemd de fracties van GN, VVD, CDA en SGP
o Tegen hebben gestemd de fracties van PvdA en lijst Beukers
g. In te stemmen met en vaststellen van de investeringen en activiteiten, zoals
opgenomen in het meerjaren investering- en activiteitenplan, zoals deze zijn
opgenomen in bijlage 1 van de programmabegroting 2010 en het college te
autoriseren tot het doen van uitgaven ten behoeve van de voor het dienstjaar 2010
opgenomen investeringen en activiteiten
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in
overeenstemming met het voorstel.
h. In te stemmen met de tarieven voor de lokale heffingen 2010, zoals opgenomen in
paragraaf 3.7 (paragraaf "lokale heffingen")
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in
overeenstemming met het voorstel, waarbij opgemerkt dat de fractie van GN wordt
geacht tegen de verhoging van de riool- en begraafrechten te hebben gesfemd. De
fracties van SGP (de heer Kool) en PvdA (de heer Van Tellingen) leggen b~ dit
onderdeel een stemverklaring af.
8. Voorstel tot vaststelüng 1 e begrotingswijziging 2010
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in
overeenstemming met het voorstel.
9. Motie PvdA: snelheids-en lawaaibeperkende maatregelen op de dijken
- De heer Andriesse tPvdi~ zegt, gehoord de beraadslagingen bij de behandeling van de
begroting, de motie aan te passen. De fractie van de PvdA heeft besloten om de
financiële paragraaf eruit te halen en da motie daarna in stemming te brengen.
De Motie is na stemming door de gemeenteraad unaniem aangenomen.
10. Rondvraag
o De heer Nieuwenhuizen fCDA) spreekt zijn ongenoegen uit over de procesgang van deze
begrotingsraad. Híj stelt voor om de nieuwe beleidsvoornemens en bezuigingsvoorstellen
wel op te nemen in de programmabegroting, maar de besluitvorming uit te stellen tot een
volgende raadsvergadering. Dit maakt het mogelijk om de keuzen goed voor te bereiden
en er op een goede manier over te discussiëren.
o De heer Beukers (lüst Beukers) sluit zich bij de woorden van de heer Nieuwenhuizen aan.
11. Sluiting
o De voorzitter dankt alle aanwezigen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om
23.15 uur.
Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op 10 december 2009
De raadsgriffier,
. . Steenbergen
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Overzicht stand van zaken toezeggingen raad en raadsadviescommissies 10 december 2009
inclusief voortgang categorie D lijst ingekomen stukken, versie 11 november 2009 (65381)
Raad 12 november 2009
Betreft a enda unt	Omschrï vin	Portefeuillehouder	Status
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 extra investering		
	wegenonderhoud uit de afgelopen		
	colle e eriode van € 500.000,00		
Agendapunt 7 (12 november	Het fietspadenplan agenderen in de	Van het Hoofd	
2009	raad van 'anuari 2010		
Agendapunt 7.a (29 oktober	Aandacht vestigen, via website,	Burgemeester	
2009)	nieuwsrubriek en via het		
	persgesprek, op de mogelijkheid		
	van het beluisteren van de raads-		
	en commissíever aderin en		
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Agendapunt 8 (29 oktober 2009)	Memo opstellen over de te
voeren	Van het Hoofd	
	discussie over bezuiniging		
	bibliotheek		
Agendapunt 8 (29 oktober 2009)	Memo opstellen over de plannen	Van het Hoofd	
	van Provincie Gelderland m.b.t.		
	verplaatsing bushokje		
	Waardenbu
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Commissie Bestuur 21 oktober 2009
Commissie Ruimte 22 oktober 2009
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