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Gemeenteraadsvergadering Neerijnen
(14592ï379)
BESLUITENLIJST
Datttm
Tijd
Plmats
A|wezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer C. Nijho|tGBNl, de heer
A.P.M. Veeken (GBN), de heer H.J. Verseijl (CDA), de heer L.D. van Lith
(VVD), de heer A. Overheul (VVD), de heer C.F. van Wendel de Joode
('VVDI, de heer J.G. van Maanen ISCPI, de heer H. Mulder (SGP), de heer
G.J. van Weelden (SGP), mevrouw H.B. Challik (PvdA), de heer F.A.
Beukers (LB), de heer F.C.M. van het Hoofd (CDN), de heer P.J. Scheu-ater
(CDN), de heer drs. E.J. van Tellingen (onafh|elijk rmadslid VT), de heer
A.J. van Hedel (voorziûer), de heer K.G. Steenbergen (rudslffer), de heer
ing. H.A. Velwoert (welouder), de heer T. Kool (weiouder) en de heer drs.
J. Krook (wethouder).
Afwezig
: donderdag 6 december 2012
: 19.30 utlr
: raadzaal gemeentehuis Neerijnen
Nr. Omschhvin a enda unt
1 Età eggn ' E 'EEE E q (
De voorzitter o ent de ver aderin en heet de aanwezi en van harte welkom.
2. S ieqldïéliy lht)r ers ë ' i te
Er is in deze ver aderin een ebruik emaakt van het s reekrecht.
. . . . ' ' ' i ( . ' ' ' ' .
3. Be in ypqrstemnumméi E E
Nununer 2,. de heer Ni'hoF(GBN).
E,'4,! ë E!! ! ë Vastkélliù . > enda è ë i ' E ' ' E ë E E
De a enda is on ewi 'zi d vast estelà
'' $ Beàlùliih'lll'èkt vv dèrjy|tg|ehngen v|iàièinovember 20t1Ek ë '
. . ( i' j 'i ' E j ' ( 1. . : .kE .' ' E '. . . . ' . ' ja E E ( ' .
lçlùsiètàè'ëti'k. titi :iV. E l E . ' en E , ë ; , . ë. , !.
De besluitenli 'st is on e-f-zf # vast esteli
6. Mededeliùgen ::1 i EE . .
Algemepe m||elingen E ,
: r g
. E . ' . . . ' . E é ( .
, E ë,r Gemeehscha lëi ke re al E en ièn Verbondtnèi 2 Wti en
De heer Verseijl (CDA) meldt dat de bezetting vanuit zijn partij in de
r||dviescommissie Ruimte zal worden gewijzigd. Met ingang van de komende
raadcyclus zal de heer Miltenburg als burgerco|issielid de plmats innemen vml
de heer Van H|ften, die daardoor pl|tsve||gend bmgercommissielid zal zijn.
|: . ||,'(| '' ' '')'')' --' ' jtèllj ' ..:j;)|1 û' ' . '.t(' )à|||iJ)|(|| )j(jj|. ||.))t1 |, jllllj|j|jt'' ,' ï l ' è|' |111 ||'Il!l))I)|! |-j||: #1!|',j. ,|-|
, . . . j , l .. , à ..ààqb|... ,.... c ' $, . . .):,:?:ë:ë:ë:.ç.,)y).. . . ., .
. . . .: T . . . .( . ' '''' . . . . . . . . . . . .. .. . . .
l Li'st in ekoliù',sù|en ; , ' E E 1 iii E E
7. ; E ' ; ! E
Besluit De L i 'st in ekomen stukken is on ewi.zi tl vast esteld.
732 Voorstel tot lstemmléiù ès dè vùilileidsF/,àtégie meeé|enbeleidpl| 101jtl)
in 'i Et ; E '1. 414 P|litie Oost-Ned|tllè' i iolizûùrlsjlàIiki .ë E
Besluilenl|st gemeenseraad Neergnen 6 december 2012
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Besluit;
in te stemmen met de |ee reacties op de veiligheidss|tegie-meeérenbeleidpl|
2013-2014 Politie eenheid Oost-Nederl|d:
l . de geznmeïjke reactie vanuit District de Wmarden en
2. de nnn|llende reactie van Neeri'nen.
Besluit Zonder beraaèlaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het
voorstel.
)| .. - | . . 7--7 .. .... -| - . | - - . . - .. .?..L.-.-. . .. :5.. . .' .
85 1 ë Vùoràtel tö! v|ljtellin vaù dè Belltin érùidépi|'è kn 2013 19|12,09-15691)
Besluit tot vaststelling van: .
1. de verordenlg op de heffng en invorde|ng van Onroerende Zaak
Belasting 2013)
2. de verorde|ng op de heffîng en invordeHng van Rioolheong 2013;
3. de verordeïng op dè heffing en invorde|ng van de Lijkbezorgin|hten
2013)
4. de t|even|bel behorende bij de verordeïng op de heffing en hwordering
van de Lijkbezorglgrechten 2013;
5. de verordening op de heffing en invordehng van Leges 2013 en
6. de t|even|bel behorende bij de vemrdening op de heffing en ùwordering
van Le es 2013.
Besluit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelfke stemming besluit de gemeenteruad in
overeenstemming met het voorstel, waarbLi opgemerkt dat defractie van GBN
wordt geacht teqen beslui|unt 2 te hebben gestemé
v jtel Sot vàkàtellug van dà l'eplij|gàg pp.ëtëbegoting aolt| geineente ' i''i
8.2 oor . TE E
Reeri nen (2011-09-14996 E
Besluit:
1. de 1* Wjziging van de Prornmmabepoéng 2013 vast te stellen en
2. de 1* Vjziging varl de Provnmmaberoting 2013 te verwerken in de
ro rnmmabe rotin 2013 en de mee 'arenbe otin 2013-2017.
Besluit Na beraadslaging en zonder hoofdel|ke stemming besluit de gemeenteraad in
overeenstemming met het voorstel, waarbq opgemerkt dat defèacties van CDA,
VVD, SGP, Pv|, CDN en ona|anhl|k raadslîd Van Tellingen voor hebben
gestemd en defracties van GBN en L B tezen hebben gestemà Het Moorstel is
daarmee aangenomen met 1 1 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
8.3 vpootel tot lwt indkùen kln een zièiàwiize oo de bùktotine 2013 en dê
.>ë çetë àterlmming 2014-2016 vanëde ùèï Jil -ipghei âsmgioi-o; eld Jlapd-zuid
(( lii , ùltimtu: sr() E .EE E ; (lè è
Besluit in te stemmen met:
a. de prornmmabepoting 2013 en kerlllis te nemen van de meeé|e|aing
2014-2016 van de VRGZ)
b. het beschouwen van de BTW-|||cties geregio|iseerde brandweer
voor 201 3 als budgettair neutraal, in die zin dat door gemeenten niet meer
bijge|agen wordt nnn extra BTW-lasten dan via het BCF door gemeenten
gecompenseerd kan worden;
c. het in te laten vullen van de beainigingsstelpost, welke oploopt naar
f: 1.479.000,= in 2015 door concrete m|tregelen en
d. bi' evoe de conce tbrief zienswi'zç aan de VRGZ.
Besluitenlgst |meenteraad Neerénen te december 2012
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mogen immers weten wat de politiek hen extra kost na besmms|sselingen.
Wethouder Krook meldt dat de begroting openbaar is en te raadplegen via de
website van de gemeente. Een publicatie moet nut en noodznak hebben en dit
onderwerp leent zich hier minder voor.
De heer Verseijl (CDA) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het reilen en zeilen
bij het dorpshuis Opijnen.
Wethouder Krook antwoordt datjuist komende week er een advies voorligt in de
collegevergadeHng van B&W.
De heer Van Maanen (SGP) refereert aan de ingekomen brief van de
Ombudsman over een klacht van een burger uit de gemeente. Heeft de gemeente
een eigen klachtemegeling en is het mogelijk dat hij die infonnatie ontvangt.
Toezezeinz burzemeester Van Hedel: er is een klachte|egeling en uiteraard kan
die aan de rnndsleden worden toegezonden.
De heer Scheu-ater (CDN) zegt dat het waheidsgehalte van wat er in de pers
wordt geschreven niet altijd even hoog is. Zo ook de opmerking van mevrouw
Challik over de huisvesting van de gemeente in dit gemeentehuis, wmal-in is te
lezen dat we dit niet in eigendom zouden hebben en er veel geld aan kwijt zijn. Dit
emeentehuis is destijds nangekocht door de gemeente voor 1 miljoen gulden, dus
g
het is ons eigendom en daar zijn we trots op. En dat mag wat ons betreft ook zo
blijven als gemeentehuis, zolang er nog een houdb|heidsdat| is voor onze
gemeente.
Mevrouw Challik (m(lA) antwoordt dat ze dat zo niet heeft gezegd. Ze heeR
bedoeld te zeggen dat het een oud parld is en dat ze uit eigen ervaring weet, dat een
d pand veel geld aan onderhoud vergt en dat de |ctionaliteit ervan ook niet
ou
altijd even gtmstig is. Toch kam je liefde on|ikkelen voor een oud huis, waarbij
de vrmag reëel is te stellen of de kosten daartegen opwegen. Het was haar bedoeld
om een visie weer te geven en een discussie uit te lokken.
De |eer Van Maanen (SGP) is wel optimistisch over de houdbarheiddat| van
orize gemeente. Hij geeû mee in overweging als optie om het gemeentehuis te
verkopen en die dan vervolgens terug te huren.
De heer Seheu-ater (CDNI zegt dat het een logische ont|Weling is dat
emeenten worden s|engevoegd, kijk mmar naar het djksbeleid in deze. Dus is
g
dit gemeentehis zeker nog toereikend voor de toekomst van deze gemeente.
Mevrouw Cballik (PvdA) is blij met deze kleine discussie die er nu eens over is
gevoerd, wat ook ei enlijk 11aar inzet wms van de destijds gemnakte opmerkingen.
1 () #lùttin E E . E )
(j ys om z| !(j uur.
De Vo@rzittcr Sltlit de Ver a e .
V|tgesteld in de vergadeùng van de gemeenteraad van Neerijnen
d.d. 7 febnlal'i 2013
De r dsgri , ' De voorzi r,
..-. . |steenbergen A.J. vml He el
Besluitenlqst smeenteraad Neerëjnen 6 december 2012


