
Besluitenlijst commissie Bestuur
overleg Commissie Bestuur (6541\1262)
datum overleg Woensdag 15 april 2009 van 19.30 tot 22.15 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. Scheurwater, raadslid CDA
De heer H.J. Verseíjl, burgercommissielid CDA
De heer L.D. van Lith, raadslid WD
Mevrouw W.H. Hooijer-Horstman, burgercommissielid VVD
De heer F.A. Beukers, raadslid lijst Beukers
Mevrouw P. van Kuilenburg, raadslid GN
De heer A.P.M. Veeken, burgercommissielid GN
De heer G.J. van Weelden, burgercommissielid SGP
De heer K.G. Steenbergen, raadsgriffier
Mevrouw L.A.G.M. de Zeeuw-Lases, burgemeester
Mevrouw M.L.P. Sijbers, wethouder
afwezig met kennisgeving De heer H. Mulder, raadslid SGP
De heer D. Nijhoff, burgercommissielid SGP
De heer C. Nijhoff, raadslid GN
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
- Er hebben zich voor deze commissievergadering geen sprekers aangemeld.
Vaststelling agenda
- De raadsariffier stelt voor om de toegezonden "memo Rekenkamercommissie",
namens de interne leden van de Rekenkamercommissie gemeente Neerijnen, te
behandelen als agendapunt 7b.
- De commissieleden willen de memo nu niet bespreken (te laat toegezonden) en
schuiven het door naar de volgende raadscyclus.
- De raadsariffier geeft aan dat hierdoor het proces om te voorzien in de
Rekenkamerfunctie na 1 juli 2009 door de gemeenteraad vertraging oploopt.
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Presentaties
- De heer B. Stronks, Politie Gelderland-Zuid geeft een presentatie over het werkplan
2009
Besluitenlijst van de vergadering van 18 maart 2009, inclusief lijst met toezeggingen
- De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
- De heer Van Tellinaen (PvdA) heeft een vertrouwelijke memo van het college
ontvangen over de Bulkheuvelsestraat 16, maar vraagt naar de actuele stand van
zaken m.b.t. huisvesting van seizoensarbeiders op dit perceel.
- De heer Van Lith (VVD) verzoekt het college nog eens om de raad op korte termijn
een realistische planning voor Ophemert en Haaften te doen toekomen.
- De heer Van Tellingen (PvdA) vraagt naar de toezegging voor een rapportage over de
rol van de gemeente in de bestrijding van de economische crisis.
- Mevrouw Van Kuilenbura (GN) vraagt naar de uitkomst van het kwaliteitsonderzoek
sportvelden, dat op 13 maart gehouden is.
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- Wethouder Van het Hoofd antwoord dat het onderzoek is gehouden, de resultaten
momenteel worden verwerkt in het accommodatiebeleid, die zodra het gereed is in de
raadsadviescommissie Welzijn zal worden gebracht.
- De heer Van Lith (VVD) vraagt of dit antwoord van de wethouder ook even in het kort
op papier kan worden gezet en dat via de griffie aan iedereen te verstrekken.
- De heer Kool (voorzitter) vult deze vraagstelling aan met het verzoek er dan ook even
een tijdplanning bij te leveren, zodat iedereen weet wanneer wat behandeld zal gaan
worden.
- Toezeaaing wethouder Van het Hoofd dat hij dit zal verstrekken via de griffie.
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.
b. Mededelingen
· Personeel: geen
· Accommodatiebeleid
o Buraemeester de Zeeuw vermeld dat op 27 mei 2009 een presentatie wordt gehouden
door de architect over het plan Kulturhus Ophemert.
· Intergemeentelijke samenwerking
o Buraemeester de Zeeuw meldt dat ze met het DB van de Reg'so een sessie over de
bestuurlijke toekomst en invulling van de Regio heeft bijgewoond. Met gemeenten zal
hierover van gedachten worden gewisseld aan de hand van een notitie die daarvoor
wordt opgesteld door K+V.
· Algemene mededelingen portefeuillehouders: geen
· Mededelingen commissieleden: geen
· Mededelingen vanuit de regio: geen
7. Stukken ter bespreking
Verslag werkgroep Quick Scan aandachtspunten voortkomend uit de 3 thema's
o De heer Van Lith (VVD) zegt dat het verslag in de fractie is besproken. De fractie is
niet gecharmeerd van de hele thematíek die in deze werkgroep wordt besproken.
Voor de VVD mag de werkgroep bij dezen worden opgeheven. Mochten er in de
toekomst nog wel eens dergelijke zaken besproken moeten worden, dan kan dat in
het Presidium plaatsvinden. Wat overblijft van de oorspronkelijke ideeën, als
uitkomst van de discussie in de werkgroep is nagenoeg zoals het was. Dus hier
geen energie meer in steken, de stekker eruit.
o De heer Van Weelden (SGP) sluit zich bij de woorden van de vorige spreker aan.
Er zijn te weinig punten nu bekend die leiden tot verbetering. Ook is hij het met Van
Lith eens dat dit ook in het Presidium besproken kan worden. Dus de stekker eruit.
o De heer Scheurwater (CDA) zegt niet zelf in de werkgroep te zitten, maar ook is
het verslag in hun fractie besproken met dezelfde uitkomst. Het kost veel energie
dat niet opweegt tegen het rendement. Daarom ziet ook het CDA de werkgroep
Quick Scan niet langer zitten.
o Mevrouw Van Kuilenburçt (GN) is verbaasd over wat ze hier vanavond allemaal
hoort. De Quick Scan is in het leven geroepen, omdat we raadsbreed ontevreden
waren over hoe het nu gaat. Na invulling van de enquëte is een avond belegd met
ambtenaren om de uitkomst door te spreken en verbeteringen aan te dragen.
Hieruit zijn vanuit een drietal thema's voorstellen gedaan, die via de werkgroep
Quick Scan verder zijn doorgesproken en uitgewerkt. Er is inderdaad veel energie
in gestoken. Doch iedere fractie is in de werkgroep vertegenwoordigd, maar
niemand heeft gezegd dat we niet op de goede weg zouden zijn en dat we geen
verbeteringen wilden. Waarom dan nu ineens de werkgroep beëindigen. Ligt de
tijdbesteding van de raadsgriffier hieraan misschien ook nog ten grondslag, dan
kunnen we beter alle werkgroepen opheffen. Overigens nemen we in het
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Presidium geen besluiten, dat doen we alleen in de raad. Er hoeft schijnbaar niets
verbeterd te worden volgens de coalitie, maar ze komt er toch op terug in het
Presidium bij haar collega fractievoorzitters.
o De heer Van Tellinaen (PvdA) is het volstrekt eens met mevrouw Van Kuilenburg.
De raad heeft eind vorig jaar de wens uitgesproken om een zelfanalyse te houden.
Daaruit zíjn verbeterpunten naar voren gekomen, die in de werkgroep verder zijn
besproken. Gediscussieerd kan worden of dit de juiste wijze is om de uitwerking ter
bespreking voor te leggen, maar het verbaasd hem zeer dat nu ook CDA en SGP
dit willen beëindigen. Van de VVD was altijd al bekend dat zij sceptisch stonden
tegenover de Quick Scan, dus dat is geen verrassing. Toch verzoekt hij wel om
een uitgewerkt voorstei, maar als er zo weinig enthousiasme valt te bespeuren bij
sommige fracties dan kunnen we er inderdaad beter mee stoppen. Hij zegt dit wel
zeer te betreuren.
o Buraemeester De Zeeuw zegt zeer verbaasd te zijn. Als je met volwassen mensen
in een werkgroep aan het werk gaat, afspraken maakt over HOE je het graag zou
willen, mag je aannemen dat de vertegenwoordigers van de fracties daar spreken
namens hun fractie. Ze is dan ook zeer teleurgesteld in de leden van de werkgroep
die dit resultaat kennelijk niet in hun fracties hebben durven verdedigen. De
suggesties ter verbetering zijn door iedereen onderschreven. In de werkgroep heeft
ze van niemand gehoord dat ze het zo niet zouden willen. Toch hadden we dit
graag eerder geweten, immers is er nu veel kostbare tijd in gaan zitten die als
verloren kan worden beschouwd. Deze manier van werken verdient dan ook geen
schoonheidsprijs. Toch haalt ze nog even aan, dat er ook geluiden binnen het
Presidium hoorbaar waren, die vonden dat er verbeteringen nodig waren. Vandaar
de deelname aan de Quick Scan en is daarna de werkgroep in het leven geroepen.
Dit om de discussie in deze raadscommissie voor te bereiden, dat uiteindelijk
moest leiden tot een raadsvoorstel met verbeterpunten die in de gemeenteraad
zou worden vastgesteld. Ze voelt er dan ook niets voor om deze discussies weer te
gaan voeren in het Presidium, daar worden geen besluiten genomen.
8. Stukken ter advisering
a. Voorstel tot onderzoek geloofsbrieven van de heer G.J. van Weelden (SGP) tot toelating als
lid van de gemeenteraad. (2009-03-5664)
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
b. Voorstel tot het benoemen van een lid voor de raadsadviescommissie Welzijn en het
aanwijzen van een lid voor de Rekenkamercommissie (2009-03-8013)
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
c. Voorstel tot het vaststellen van de nieuwe programma-indeling voor de programmabegroting
2010 en verder (2009-03-9146)
Advies commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
d. Voorstel tot het intrekken van de APV gemeente Neerijnen februari 2009 en het vaststellen
van de APV gemeente Neerijnen april 2009 (2009-03-8782)
o Wethouder Sübers geeft aan dat er nog een wijziging aan zit te komen m.b.t. het
"stookbeleid". Ze zou dit graag nog meenemen in deze wijziging van de APV.
Daarvoor zou dit voorstel nu van de agenda gehaald kunnen worden en morgenavond
gewijzigd ingebracht kunnen worden bij de commissie Ruimte. Dit mede omdat het
stookbeleid betreft, waarvoor ze geen portefeuillehouder is.
o De commissieleden zijn van mening dat we dit niet overhaast moeten willen wijzigen
en de wijziging m.b.t. het stookbeleid gewoon een raadscyclus uitstellen. De huidige
voorliggende wijziging van de APV m.b.t. wijziging "fruitteelt in agrarische sector" nu in
april in de raad laten vaststellen.
Advies commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
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e. initiatiefvoorstei Lijst Beukers "toekennen commissievergoeding aan raadsadviescommissie
Varik's Belang".
o De heer Beukers (lüst Beukers), gehoord de discussie in de raadsadviescommissie,
handhaaft zijn initiatief raadsvoorstel en wenst die geagendeerd te zien voor de
komende raadsvergadering.
Advies commissie: dit voorstel kan als laatste besareekstuk voor de raad worden
geagendeerd.
9. Rondvraag
10. Sluiting
Mevrouw Van Kuilenbura (GN) meld dat de website van de gemeente Neerijnen niet
goed werkt. Stel je zoekt naar een aanvraag reclamevergunning, dan is die niet te
vinden. Ook de doorlinken via onze website werken niet goed, bijvoorbeeld als je
zoekt naar informatie voor het plaatsen van een tuinhuisje, krijg je een doorlink naar
de website van ministerie van VROM, dit is niet mogelijk.
- De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.
Vastgesteld in de vergadering van commissie Bestuur op 27 mei 2009,
De voorzitter,
T. Kool
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