
Besluitenlijst raadsvergadering
overleg Raadsvergadering
datum overleg Donderdag 19 februari 2009 van 19.30 tot 21.15 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 T. Kool (SGP), de heer H. Mulder (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 (loco-griffier), 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 1,H.C. Winsser (PvdA) en de heer L.A.N. van Leeuwen (SGP)
1. Opening
. Mevrouw LH.C. Winsser (PvdA) en de heer L.A.N. van Leeuwen (SGP) zijn verhinderd.
2, a. Spreekrecht
· Er is in deze raadsvergadering geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
b. Bepalen voorstemnummer
. Nummer 10, de heer T. Kool (SGP).
3. Vaststelling agenda
. Bij punt 7 onder e. zal de Motie uitbetaling schadevergoeding Stroomstoring 2007 aan de
agenda worden toegevoegd. Verder is de agenda ongewijzigd vastgesteld.
4. Besluitenlijst van 18 december 200ß
- Mevrouw Van Kuilenburcr (GM zegt dat er op pagina 3 wel melding wordt gemaakt van
het Amendement van het CDA, maar dat het Amendement van GN niet wordt genoemd
bij het vermeldde bij agendapunt 7d. Het Amendement van GN is in die vergadering
ondersteund door de fractie van Lijst Beukers. De overige fracties hebben tegen gestemd,
waardoor het is venrvorpen.
- Verder worden er geen op- en/of aanmerkingen gemaakt, waarmee de besluitenlijst
gewijzigd is vastgesteld.
5. Mededelingen
- Algemene mededelingen:
o geen
- Mededelingen regiolintergemeentelijke samenwerking
o Mevrouw De Zeeuw tVVD~ geeft informatie over de AB-vergadering regio, de
presentatie van K+V over de AVRI, en wijst daarbij op de bestuurlijke reactie van
het DB van de regio dat aan de raadsleden vanavond op tafel is verstrekt. In de
volgende raadscyclus wordt dit onderwerp besproken. Ook over het functioneren
van de regio zelf zal binnenkort worden gesproken, waarvoor een informatieavond
voor alle raadsleden uit de regio zal worden gehouden. Het onderdeel centrum
Jeugd en Gezin komt eveneens in de volgende raadscyclus terug en er is aandacht
gevraagd vanuit Neerijnen voor de openbare verlichting (besproken in commissie
Ruimte). Tot slot is t.a.v. het opstellen van de regiobegroting gevraagd om
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voorzichtig te begroten, dit vanwege de huidige recessie waarbij wellicht te denken
valt aan hanteren van de nul-optie.
De heer Van Tellinoen fPvdA) zegt het hier niet direct mee eens te zijn. Misschien
dat de regio met voorstellen komt die bijdragen aan het oplossen van de recessie,
die je op voorhand natuurlijk niet moet blokkeren met het hanteren van een nul-
optie. Ook vraagt hij naar de eindconclusie van de AB-vergadering, is die gelijk aan
de schriftelijke reactie van het DB. Hierop wordt positief geantwoord door
buraemeester De Zeeuw. Ze voegt toe dat er eerst intern beraad kan plaatsvinden
in de gemeenteraden.
Wethouder Van het Hoofd meldt dat er gesprekken zijn gevoerd vanuit de regio
m.b.t. de verlichtingsarmaturen met CityTec en Liander. Dit leidt echter nog steeds
niet tot volle tevredenheid, vandaar dat er nu een eigen gesprek is gepland met
CityTec over de lantaarnpalen. Toezeaaina wethouder Van het Hoofd: na dit
gesprek zal hij over de uitkomst met de raad communiceren.
De heer Nühoff (GN) meldt dat het Amendement voor het wegenonderhoud, die GN
had aangekondigd in de commissie Ruimte niet zal worden ingediend. Naderhand
heeft de wethouder toegezegd er zelf naar te gaan kijken. Er wordt inderdaad nu al
iets aan gedaan.
Toezeaainçr wethouder Van het Hoofd: in de volgende commissievergadering
Ruimte zal het onderwerp wegenonderhoud worden geagendeerd.
6. Hamerstukken
a. Ingekomen stukken (versie 22 januari 2009)
De lijst Ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld
b. Voorstel tot het goedkeuren van de begroting 2009 Stichting Fluvium (2009-01-8773)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad
overeenkomstig het voorstel.
c. Voorstel tot het vaststellen van de noodverordening, getekend door de burgemeester op
31 december 2008 om 22.05 uur (2009-01-8740)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad
overeenkomstig het voorstel.
d. Voorstel tot het aanwijzen van 2 vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief Rivierenland (2009-01-7500)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad
overeenkomstig het voorstel.
e. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel W 622 aan de
Waalbandijk te Waardenburg (2009-01-4627)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad
overeenkomstig het voorstel.
Bespreekstukken
a. Voorstel tot het vaststellen van de nota Ouderenbeleid (2009-01-6510)
o In het besluit zal als toevoeging 4, "In het geval het tot een CBO gaat komen zal er eerst
een voorstel over de opzet en bekostiging in de raad worden gebracht" worden
opgenomen. Toezeaoina wethouder Van het Hoofd: dat het Ouderenbeleid volgend jaar
geëvalueerd wordt. Na beraadslaging besluit de gemeenteraad overeenkomstig het
gewijzigde voorstel en het gewijzigde (toevoeging 4) besluit.
b. Voorstel tot het intrekken van de APV gemeente Neerijnen 2005 en het vaststellen van de
APV gemeente Neerijnen 2009 (2009-01-8782)
o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel, met de
aantekening dat de fractie van de VVD tegen het handhaven van de reclamevergunning
heeft gestemd en de fracties van VVD en GN tegen artikel 4.1.7 lid d en e hebben
gestemd. Toezeooino buroemeester De Zeeuw: de Nota integrale handhaving wordt nog
dit jaar aan uw gemeenteraad voorgelegd.
c. Voorstel tot het benoemen van de heer K.G. Steenbergen te Sint-Oedenrode tot raadsgriffier
van de gemeente Neerijnen (2009-01-0611 )
o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel.
d. Voorstel tot het wijzigen van de verordening Monumentencommissie (2009-01-8481 )
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o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad het voorstel en besluit gewijzigd vast te
stellen. Dit betekent dat de monumentencommissie uit maximaal 3 deskundige leden (met
vereiste wettelijke disciplines) zal bestaan. Deze wijziging ook in de verordening
doorvoeren.
e. Motie uitbetaling schadevergoedíng Stroomstoring 2007
o Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad het college van burgemeester en
wethouders op te roepen deze motie kenbaar te maken bij de ministeries van Defensie,
Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarbij aandringend op
spoedige uitbetaling van alle schadeclaims, waarbij het uitgangspunt van volledige
schadeloosstelling voorop moet staan.
8. Rondvraag
- Mevrouw Van Kuilenburo fGNI vraagt aan de PvdA naar de beweegredenen voor het
huis-aan-huis verspreiden van een flyer over NEE tegen een (mogelijke) vestiging van
een containerhaven in Haaften. GN vindt de flyer voorbarig en inhoudelijk onjuist
weergegeven. De overige fracties ondersteunen het betoog van mevrouw Van Kuilenburg.
- De heer Mulder (SGPI zegt dat de AVRI regelmatig slecht telefonisch bereikbaar is,
waarbij de ingesproken tekst op het antwoordbandje ook niet correct is.
- De heer Mulder (SGP) vraagt naar de afspraken over de werkzaamheden aan de
spoorwegviaduct Waardenburg in het weekend en vooral op zondag. Toezeaainc
wethouder Van het Hoofd: de raadsleden zullen over de gemaakte afspraken nader
worden geïnformeerd.
- De heer Scheurwater fCDAI meldt dat hem informatie heeft bereikt, dat er in de
voetbalkantine in Waardenburg regelmatig gerookt wordt. Ook worden de sluitingstijden
hier regelmatig ruim toegepast. Toezecroino buroemeester De Zeeuw: de sportclubs
zullen allen nog eens gewezen worden op de afgesproken regels hieromtrent.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.
Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op 26 maart 2009
De griffier,
K.G. Steenbergen
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