
Besluitenlijst commissie Bestuur
overleg Commissie Bestuur (8851~2595)
datum overleg Woensdag 16 september 2009 van 19.30 tot 22.40 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 VVD
De heer F.A. Beukers, raadslid lijst Beukers
De heer C. Nijhoff, raadslid GN
De heer A.P.M. Veeken, burgercommissieüd GN
De heer H. Mulder, raadslid SGP
De heer D. Nijhoff, burgercommissielid SGP
De heer K.G. Steenbergen, raadsgriffier
Mevrouw M.L.P. Sijbers, wethouder
De heer F.C.M. van het Hoofd, wethouder
afwezig met kennisgeving Mevrouw L.A.G.M. de Zeeuw-Lases, burgemeester
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
- Er is voor deze commissievergadering geen spreekrecht aangevraagd.
3. Vaststelling agenda
o Voorgesteld wordt om agendapunten 8a en 8b, aansluitend aan de presentatie
van de brandweercommandant GNL te behandelen.
o De commissie kan zich hierin vinden.
- De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
4. Presentaties
- Er is in deze commissievergadering een presentatie gehouden over de Regionale
nulmeting Brandweer door de brandweercommandant GNL, de heer I. van Hemert.
5. Besluitenlijst van de vergadering van 1 juli 2009, inclusief lijst met toezeggingen
- De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
- Naar aanleiding van de besluitenlijst:
o De heer De Jong (PvdA~ vraagt of er al meer bekend is over de BSR, vermeld op
pagina 3. De wethouder sprak in de vorige vergadering van een zorgpunt.
o Wethouder S~bers antwoordt dat er nog niets definitief is. BSR is nog
inventariserend bezig om de structurele kosten beter in beeld te brengen.
o Mevrouw Hooijer-Horstman (VVD) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de
bereikbaarheid van de mobiele telefonie in de gemeente. Deze is echt slecht en
daar moet wel iets aan gedaan worden.
o Wethouder Van het Hoofd zegt dat het college (m.n. de burgemeester) híer heel
erg druk mee bezig is, maar dat het wel moeizaam gaat. Hij is blij met de bijval
uit de commissie en zal nog een tandje bijzetten om snel met een oplossing te
komen.
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- Naar aanleíding van de lijst met toezeggingen:
o De openstaande toezeggingen m.b.t. de raadsadviescommissie Bestuur zijn
op 1 toezegging (bibliotheek) na 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.
b. Mededelingen
· Personeel: geen
· Accommodatiebeleid
o De heer Nühoff~GN) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. Kulfiurhus Ophemert.
o Wethouder Van het Hoofd antwoordt dat het plan zo goed als klaar is.
o De heer Nijhoff (GM wil graag precies weten wanneer hij weer iets hierover van het
college mag vernemen.
o De heer Van Tellingen (PvdA) wenst ook graag geïnformeerd te worden over de
planologische procedure die gevolgd wordt en wat er met de inbreng van insprekers
wordt gedaan.
o Toezeaaina wethouder Van het Hoofd: in de volgende commissie Bestuur komt een
voortgangsrapportage met planningsoverzicht van het Kulturhus Ophemert.
· Intergemeentelijke samenwerking: geen
· Algemene mededelingen portefeuillehouders: geen
· Mededelingen commissieleden: geen
· Mededelingen vanuit de regio: geen
7. Stukken ter informatie
a. Memo overzicht conclusies/aanbevelingen uit het rapport "de organisatie van de GHOR"
o De heer Mulder (SGP) zegt dat op bladzijde 3 er een donker gekopieerd gedeelte te zíen
is wat niet leesbaar is.
o De raadsgriffier zal de tekst uit dat zwarte gedeelte aan alle raad- en commissieleden
toemailen.
De commissie neemt de inhoud voor kennisgeving aan.
8. Stukken ter bespreking
a. Persbericht Onderzoek Brandweerzorg Gelderland-Zuid (incl. rapport nulmeting)
o Er wordt gesproken in de raadsadviescommissie over:
· Het doel van de 0-metíng
· De goede uitkomst van de nulmeting voor het brandweerkorps GNL
· De kosten en personele bezetting (vrijwilligers) van de brandweer
b. Brief regionalisering brandweer
o Na de inleiding door wethouder Van het Hoofd is er discussie in de commissie over de
voorgenomen regionalisering van de brandweer.
o Dit leidt globaal tot het volgende:
· commissiebreed wordt waardering uitgesproken over het functioneren van ons
eigen brandweerkorps met haar vrijwilligers
· daardoor noodzaak voor regionalisering in Neerijnen niet direct aanwezig
· commissiebreed vindt men het jammer dat de pro's en contra's niet op voorhand
tegen elkaar weg worden gezet en de rapportages in één richtíng worden
geschreven (AVRI-debacle ligt nog vers in het geheugen)
· vraag blijft: wat gebeurt er met gemeenten die besluiten niet te regionaliseren
t.o.v, gemeenten die wel regionaliseren
· vraag blijft: stel dat Geldermalsen uit GNL stapt hoe verhoudt zich dat dan
financieel als Neerijnen en Lingewaal zelfstandig blijven
· clusters zijn op inwonersschaal gemaakt; nu 8 bínnen Gelderland-Zuid en de
verwachting is dat dit er in de toekomst 5 zullen gaan worden
· regionalisering is bij wet vastgelegd
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· verdeelsleutel van de diverse kosten bij regionalisering (overhead, personeel,
ontvlechting, afschrijvingen, e.d.) zijn in notitie aan de portefeuillehouders
financiën gemeld
· Toezeq"ging wethouder Sübers: de toegezonden brief over de kostenverdeling bij
regionalisering za! aan de raad- en commissieleden worden verstrekt
De commissie besluit (voorlopig) de discussie, door te stellen dat we voorkeur uitspreken voor
handhaving van ons gemeentelijk brandweerkorps. Er zullen dan ook zeer overtuigende
argumenten en feiten vóór regionalisering op tafel moeten komen om dit ingenomen standpunt
te herzien.
Brief bezuinigingen korps politie Gelderland-Zuid (zie raadstukken)
0 over deze bezuinigingen is al eens een Motie van de VVD aangenomen, dat deze niet
ten koste mogen gaan van het "blauw op straat"
o de brief van de korpsleiding Gelderland-Zuid wordt commissiebreed dan ook als
schokkend ervaren
o de commissie vindt het onacceptabel dat de bezuinigingen op deze wijze worden
doorgevoerd
o invloed is alleen nog mogelijk voor de gemeenteraad, door Nijmegen toch als
centrumgemeente aangewezen te krijgen
Advies commissie: deze brief kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
Vergaderschema gemeenteraad en raadsadviescommissies 2010 (zie raadstukken)
o De raadsgríffier zal het vergaderschema nog nader bekijken OF de goede
vakantieperioden erin staan vermeld en wat daarvan mogelijke consequenties zijn. Hij
rapporteert dit voor de gemeenteraadsvergadering.
o De heer Mulder (SGP) geeft aan dat het 2e fractieberaad van de SGP op de
maandagavond blijft en niet in het gemeentehuis zal plaatsvinden. Mochten er na de
Gemeenteraadsverkiezingen meerdere fracties haar 2e beraad op de maandagavond
gaan houden, dan overweegt de SGP ook gebruik te maken van het gemeentehuis als
vergadervoorzieníng.
Advies commissie: dit vergaderschema kan als bespreekstuk voor de raad worden
geagendeerd.
Agenda Algemeen Bestuur Regio Rivierenland (stukken bestemd voor commissie Bestuur)
o Wethouder Si'Lbers deelt mede dat er al een brief van het college naar het DB van de
Regio en naar het DB van de 8SR onderuveg is, waarin wordt verteld dat het agendapunt
6a van de agenda gehaald zou moeten worden en doorgeschoven. Vragen moeten nog
beantwoordt worden en het AB heeft níet ingestemd.
o De heer De Jong-yPvdA) vraagt of er al meer bekend is over de invulling van de
taakstellende bezuiniging van € 350.000,=.
o Wethouder Sijbers antwoordt dat er een voorstel is gemaakt door de ambtenaren van de
Regio, dat nu ter bespreking bij het DB ligt. Daarna gaat deze het proces doorlopen. Wel
hebben portefeuillehouders financiën al meegedeeld dat zij deze taakstellende
bezuiniging bij de eigen gemeente alvast inboeken bij de begroting.
Memo aandachtspunten toekomst Regionale samenwerking Rivíerenland (zíenswíjze
gemeenteraad Neerijnen)
o Tekstueel is de discussie uit de gehouden extra bijeenkomst voor raad- en
commissieleden op 18 juni 2009 goed in de Memo (zienswijze) verwoord
o De heer Van Tellin en PvdA) licht de nagezonden notitie van zijn hand over de
toekomst van de samenwerking nader toe. Voor de PvdA gaat de strekking van de
inhoud van de opgestelde Memo niet ver genoeg. Vandaar dat door voortschrijdend
inzicht een notitie (ter bespreking in de eigen fractie) is opgesteld als
discussiedocument. Deze is de overige raad- en commissieleden ter kennisname
toegezonden.
o Afgesproken wordt dat de Memo (zienswijze) gewijzigd wordt bij punt 11 op bladzijde 4.
Daarna kan de memo op donderdag 17 september 2009 verzonden worden met een
begeleidende brief naar het DB van Regio Rivierenland. Verzocht wordt om ook de
inspraakreacties/zienswijzen van alle andere participerende gemeenten en andere
partijen te mogen ontvangen.
d
e.
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9. Stukken ter advisering
a. Voorstel locatiekeuze Haaften-Noord voor het MFC-Haaften (2009-06-415)
Advies commissie: dit voorstel kan als besareekstuk voor de raad worden geagendeerd.
b. Voorstel tot vaststellen van de financiële verordening gemeente Neerijnen 2009 met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009 en intrekken van de financiële verordening
gemeente Neerijnen 2008 vanaf 1 januari 2009 (2009-06-10114)
Advies commissie: dit voorstel kan als besoreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
10. Rondvraag
11. Sluiting
- De heer Nühoff (GN1 vraagt naar de termijn van afhandeling van een aanvraag APV-
vergunning. Er bereiken hem berichten dat dit soms heel lang duurt.
- Wethouder Van het Hoofd zegt dat hier speciaal aandacht voor is binnen het college.
- De heer Versei'I (~ ÇDA) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. handhaving bij de
Bulkheuvelsestraat.
- De heer Van Tellinaen (PvdA) antwoordt dat de caravans verdwenen zijn, maar dat hij
graag een rapportage van het college zag over de veiligheid m.b.t. de huisvesting van
de seizoensarbeiders. Deze rapportage hoeft zich wat hem betreft niet te beperken tot
de Bulkheuvelsestraat alleen, ook is hij geïnteresseerd in de stand van zaken m.b.t. de
handhaving bij andere bedrijven die seizoensarbeiders huisvesten.
- Toezeagína wethouder Van het Hoofd: de rapportage kan er komen. Er is heei veel tijd
en energie in gestopt om de handhaving hiervan ter hand te nemen.
- Mevrouw Hooüer-Horstman (VVD) zegt niet alle raad- en commissiestukken te hebben
ontvangen.
- De raads riq_ffier legt uit dat er problemen zijn geweest met de kopieerapparatuur op
moment van vermenigvuldiging van de raad- en commissiestukken. De organisatie
heeft zich daarom van meerdere kleinere machines moeten bedienen om de raad- en
commissiestukken tijdig verzendklaar te krijgen. Bij de samenvoeging zijn, bij sommige
setjes, fouten gemaakt. Zijn excuses voor het ongemak, maar hij heeft voor deze
commissievergadering en die van morgenavond nog een paar extra setjes achter de
hand. Mochten er meerdere raad- en commissieleden zijn die stukken missen, meldt
dat dan bij de griffie en wíj zorgen ervoor dat u ze afsnog krijgt.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur.
Vastgesteld in de vergadering van commissie Bestuur op 21 oktober 2009,
De voorzitter,
T. Kool
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