
Besluitenlijst commissie Bestuur
overleg Commissie Bestuur (8851\38)
datum overleg Woensdag 2 december 2009 van 19.30 tot 23.00 uur
locatie Raadzaal
aanwezig De heer T. Kool, commissievoorzitter (raadslid SGP)
De heer H. de Jong, burgercommissielid PvdA
De heer E.J. van Tellingen, raadslíd PvdA
De heer P.J. Scheurwater, raadslid CDA
De heer H.J. Verseijl, burgercommissielid CDA
De heer L.D. van Lith, raadslid VVD
De heer F.A. Beukers, raadslid lijst Beukers
De heer C. Nijhoff, raadslid GN
De heerA.P.M. Veeken, burgercommissielid GN
De heer H. Mulder, raadslid SGP
De heer K.G. Steenbergen, raadsgriffier
Mevrouw L.A.G.M. de Zeeuw-Lases, burgemeester
Mevrouw M.L.P. Sijbers, wethouder
De heer F.C.M. van het Hoofd, wethouder
afwezig met kennisgeving De heer D. Nijhoff, burgercommissielid SGP
Mevrouw W.H. Hooijer-Horstman, burgercommissielid VVD
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
Er is voor deze commissievergadering geen spreekrecht aangevraagd.
3. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vasfgesteld.
4. Presentaties
Er is in deze commíssíevergaderíng een toefíchtende presentatíe gegeven op de
ontwerp-begroting BSR 2010 en de meerjarenraming 2011-2014 door de heren H.
Winia en F. van Oostveen
Er is in deze commíssievergadering een toelichting gegeven op het Jaarplan 2010
politie door de heren B. Stronks (teamchef korps Geldermalsen)en H, van Kampen
(wijkagent Neerijnen)
5. Besluitenlijst van de vergadering van 21 oktober 2009, inclusief lijst met toezeggingen
De beslUitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst:
o De heer Nühoff (GN~ vraagt aan de burgemeester, hoe de andere gemeenten
hebben gereageerd op de kosten van de Regionalisering brandweer.
o Burgemeester De Zeeuw antwoord dat de randvoorwaarden zijn besproken in
het Regionaal college. Hierin konden 4 gemeenten (West Maas en Waal,
Lingewaal, Maasdriel en Neerijnen) zich niet vinden. Zaltbommel wilde ook nog
nader onderzoek naar andere modellen, waarmee artikel 26 weer in beeld
kwam, maar ook getrapte deelname en (mogelijk) nog andere varianten. Van de
uitkomsten van dit lopende onderzoek zijn we nog níet op de hoogte gebracht.
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Onze veiligheidsregio voldoet daardoor niet aan het gestelde in het convenant
met de Minister tot regionalisering per 1 januari 2010.
o De heer Van Lith (VVD) vraagt nogmaals naar de verslagen van de Stuurgroep
Kulturhus Ophemert.
o Toezegaina burgemeester De Zeeuw: we zullen ervoor zorgen dat ze onder de
raad- en commissieleden (digitaal) worden verspreid.
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 betrefí de stukken bestemd voor de
raadsadviescommissie Bestuur kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
b. Mededelingen
· Personeel: geen
· Accommodatiebeleíd
o Burq_emeester De Zeeuw deelt mede dat er een bijeenkomst met omwonenden van het
Kulturhus Ophemert is geweest. Daarin is uitleg gegeven over de aanpassingen die de
architect nog heeft doorgevoerd, dit n.a.v. de bijeenkomst met omwonenden van
februari. Ook is er een informatieavond voor de gehele bevolking van Ophemert
gepland, waarvoor uiteraard ook de raad- en commissieleden uitgenodigd zijn.
o De heer Van Tellinaen (PvdA) zegt te hebben begrepen dat de planologische
procedure in gang is gezet en het jammer te vinden dat hij geen rechtstreeks antwoordt
van het college heeft mogen ontvangen op zijn vraag: of het college bereid is, ondanks
dat het een bevoegdheid is van het college, om de start van de artikel 19 procedure
eerst aan de raad voor te leggen. Hij vraagt nu expliciet aan de burgemeester OF zij na
publicatie veel bezwaren tegen het plan verwacht.
o Burc,~emeester De Zeeuw antwoord dat de procedure inderdaad deze week is
gepubliceerd en verwacht wel enkele bezwaren.
o De heer Mulder (SGP) vraagt of het mogelijk is dat de raad- en commissieleden, via de
raadsgriffier, (digitaal) de presentatie(s) van de informatieavond(en) mogen ontvangen.
o Toezeagina buraemeester De Zeeuw: de raad- en commissieleden zullen (digitaal) de
presentaties van de informatieavonden m.b.t. het Kulturhus Ophemert ontvangen.
o Wethouder Si'bI ers vertelt dat de werkgroep bijeen is geweest en dat er informatieve
gesprekken met omwonenden van het MFC-Haaften zijn gehouden. Die zijn zeer
positief ontvangen. Hierin is o.a. gesproken over de ontwikkelingen en de planvorming.
De communicatie zal in in 2 trajecten plaatsvinden, enerzijds persoonlijk met
belanghebbenden en omwonenden en anderzijds voor het hele dorp.
· Intergemeentelijke samenwerking: geen
· Algemene mededelingen portefeuillehouders
o Buraemeester De Zeeuw deelt mede dat er een Memo over de komende jaarwisseling
is verstrekt aan de raad- en commissieleden.
· Mededelingen commissieleden: geen
· Mededelingen vanuit de regio: geen
7. Stukken ter bespreking
a. Ontwerp-begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2014 met het verzoek tot indienen
zienswijze bíj het DB van de BSR
o Na de toelichtende presentatie door de heren Winia en Van Oostveen is er in de
raadsadviescommissie uitvoerig verder gesproken over de ontwikkelingen binnen de
BSR en de informatieve waarde van de gegevens uit de presentatie.
o Wethouder Sijbers antwoordt op vraag, dat beantwoording van vragen tijdens/na de
presentatie niet helemaal correct door beide heren zijn beantwoordt. Ons college heeft
vanaf het begin aangegeven, dat er in de opgestelde begroting een groot risico zat
ingebed. Er is uitgegaan van jaarlijkse uitbreiding van het aantal deelnemers, terwijl wij
hebben aangegeven het verstandiger te vinden dat een sluitende begroting werd
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gepresenteerd op basis van het huidige aantal deelnemers. Ook vult zij aan dat er nog
wel degelijk twijfel bestaat OF alle verborgen kosten inzichtelijk zijn. Zo vermrijst zij naar
de inhoud van de brief, die het college van burgemeester en wethouders op 15 oktober
2009 aan het AB van de belastingsamenwerking hebben toegezonden. Daarin staat te
lezen: "de discussie die gaande is over de frictiekosten en de conversiekosten laten we
hier gemakshalve buiten beschouwing, waarbij wij wel uitgaan van een positieve uitslag,
mede gezien het feit dat wij deze kosten niet in onze begroting meegenomen hebben".
Deze beide openstaande facturen bedragen samen circa € 70.000,= en daar spreekt
niemand over. Ons college is van mening dat wij de conversiekosten niet hoeven te
betalen en dat de BSR de frictiekosten voor haar rekening moet nemen. Geldermalsen is
ook geconfronteerd met deze bedragen en hierin trekken we samen op. Ons college is
daarom van mening dat er nu orde op zaken moet worden gesteld bij de BSR. Dat er
een plan van aanpak moet komen, waaruit blijkt dat de kosten op het niveau worden
teruggebracht, zoals ze destijds zijn aangegeven. Het college kan daarom niet
instemmen met voorliggende concept-begroting BSR en hoopt dat uw commissie onze
mening deelt.
o De heer Van TellinQen PvdA) zegt bestuurlijk gezien moeite te hebben met de gang van
zaken. De directeur en de voorzitter van de BSR geven vanavond een presentatie,
waarin is aangegeven dat de zaken op dit moment op orde zijn. Later op de avond bij de
bespreking van dit agendapunt wordt de informatieverstrekking in twijfel getrokken door
een ander lid van het AB van diezelfde BSR. Hij weet daardoor niet meer welke
informatie nu als juiste moet worden aangemerkt, waarbij gezegd dat het betoog van
wethouder Sijbers helder is.
o De heer Mulder~SGP~ zegt geïnteresseerd te zijn naar de effecten van de
kostenoverschrijding voor de andere deelnemers aan deze Gemeenschappelijke
regeling BSR.
o De heer Beukers (lüst Beukers~ verzoekt de wethouder om een afschrift te mogen
ontvangen van de beantwoording, van de door ons te zenden brief, door het bestuur van
de BSR.
o Toezeqaing wethouder Slbers: ze zal inzicht verstrekken in de kostenoverschrijdingen
voor de andere deelnemers aan deze Gemeenschappelijke regeling BSR en een
afschrift aan allen verstrekken van de beantwoording van de door ons te zenden brief
door het bestuur van de BSR.
o Nadat iedereen ruimschoots de gelegenheid heeft gehad om zijn/haar inbreng te hebben
gehad over dit onderwerp, besluit de voorzitter de discussie. Hierbij wordt besloten dat
de concept-brief zal worden aangevuld met een verwijzing naar de tekst in de brief van
het college van b&w van 15 oktober 2009.
De bijgevoegde brief met de zienswijze van de gemeenteraad, aangevuld met een verwijzing
naar de inhoud van de brief van het college van B&~V van 15 oktober 2009, kan naar het
bestuur van de BSR worden gezonden.
b. Werkplan 2010 politie
o Na de toelichting door de heren Stronks en Van Kampen is in de raadsadviescommissie
met hen verder over dit werkplan gesproken. Hierbij zijn globaal de onderstaande
onderwerpen gespreksonderwerp geweest:
· Bezuinigingen op de politie gaan niet ten koste van de opgenomen 80%
beschikbaarheid van de wijkagent (inzet beschikbaar voor Neerijnen en Meteren
in de verhouding 6-3)
· Urenverdeling tussen diverse teams binnen het district De Waarden fluctueert
tussen beschikbaarheid en noodzakelijke inzet
· Inzetreductie bij evenementen (hierbij wordt de inzet van de voetbalwedstrijden bij
NEC buiten beschouwing gelaten)
· Maatregelen tegen verkeer- en geluidsoverlast op de dijken zullen door zowel
politie als gemeente gezamenlijk genomen moeten worden, waarna handhaving
effectief kan plaatsvinden
· Bestrijding overlast door jongeren in samenwerking met de jongerenwerker werkt
positief
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· Maatregelen jaarwisseling in Waardenburg, start met mosquito en één vast
operationeel team beschikbaar
c. Agenda Algemeen Bestuur Regio Rivierenland (stukken bestemd voor commissie Bestuur)
De commissieleden nemen de vergaderstukken van het AB voor 14 december 2009 voor
kennisgeving aan.
8. Stukken ter advisering
a. Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2010 (2009-09-10470)
o De heer Verseijl (CDA) vraagt naar het aantal abonnementhouders, die genoemd staan
in de legesverordening onder 1.1.7.2 (vergoeding voor abonnement tot verstrekken van
maandelijkse opgaven omtrent: huwelijken, geboorten en overlijden). Ook vraagt hij zich
af of dergefijke verstrekkíng niet ín strijd ís met prívacywetgevíng.
o Toezegyaina wethouder Sübers: ze weet niet precies het aantal abonnementhouders,
vraagt dit na en zal de beantwoording aan de raad- en commissieleden doen toekomen.
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
b. Voorstel tot ínstemmíng met de Begrotíng 2010 en de meerjarenraming 2011-2013
Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en veiligheid (GR H&V) Gelderland-Zuid
(2009-09-10474)
o De heer MuIde~SGP) zegt dat de productbegroting niet fysiek hoeft te worden
meegezonden met de raad- en commissiestukken. Daarbij bevreemd het hem dat er in
het raadsvoorstel gesproken wordt over een bíjdrage voor 2010 van de bíjdrage 2009 +
0,5% indexering. Terwijl in de berekening bij "financiën" een stijging van 4,5% is
weergegeven.
o Toezeq"aina buraemeester De Zeeuw: dit wordt uitgezocht en het antwoordt bereikt u
nog vóór uw 2e fractieberaad. Uitgangspunt is de bijdrage 2009 + indexering van 0,5%.
Advies commissie: dit voorstel kan als hamersfuk voor de raad worden geagendeerd.
c. Voorstel tot instemming met "Toekomst regionale samenwerking en wijziging
Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland" (2009-09-9303)
o De heer Van Tellingen ~PvdA) kan zich in grote lijnen vinden in het voorliggende stuk.
Toch zag hij graag enkele nuances erin aangebracht, te weten:
1. Samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardígheid. Dus geen voorstander
van gewogen stemmen. ledere deelnemer één vertegenwoordiger en één stem in het
Algemeen Bestuur. Die hiermee dus uit 9 leden zal bestaan.
2. Geen voorzitter op basis van een eigen profiel, maar een uit haar midden gekozen
voorzitter binnen het AB. Daarmee voorkomend dat er een mogelijkheid is voor 2
' vertegenwoordigers uit 1 deelnemende gemeente.
3. Vertegenwoordigers in het AB hoeven hiervoor geen vergoeding te ontvangen.
4. De leden van het AB hoeven niet te worden gekozen door de gemeenteraden, maar
kunnen binnen de colleges van burgemeester en wethouders zelf worden
aangewezen.
o De heer Van Lith (VVD~ kan ver meegaan met de inbreng van de heer Van Tellingen,
doch wenst hierover graag nog fractieberaad te houden. Ook de VVD kan zich in
hoofdlijnen vinden in de voorliggende structuurwijziging.
o De heer N~hoff~GN~ sluit zich hier graag bij aan. Ook zijn fractie kan zich vinden in het
voorstel, waarbij de wijzigingen/aanvullingen van de heer Van Tellingen worden
ondersteund.
o De heer Mulder (SGP) kan zich vinden in het voorstel, waarbij het goed zou zijn dat de
onafhankelijkheid van de voorzitter gewaarborgd is.
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
9. Rondvraag
- De heer Nühoff (GN) meldt dat de website, voor het gedeelte "gemeenteraad" mag
worden aangevuld. De laatste besluitenlijsten dateren van 28 mei 2009.
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- De heer Mulder (SGP) vult aan dat hij van een burger te horen heeft gekregen, dat het
ook niet altijd even gemakkelijk is om te zoeken in het gedeelte "gemeenteraad". Hij
verzoekt de raadsgriffier daar nog eens naar te kijken.
- Toezeg_gína raadsaríffier: híj zal ervoor zorgen dat de website wordt geactualíseerd en
tevens informeren OF de aanwezige informatie makkelijker kan worden gezocht.
10. Sluiting
- De voorzitter sluít de vergadering om 23.00 uur.
Vastgesteld in de vergadering van commissie Bestuur op 6 januari 2010,
De voorzítter,
f~
T. Kool
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