
Besluitenlijst commissie Bestuur
overleg Commissie Bestuur (8851\3005)
datum overleg Woensdag 21 oktober 2009 van 19.30 tot 22.05 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. Scheunmrater, 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 heerA.P.M. Veeken, burgercommissielid GN
De heer H. Mulder, raadslid SGP
De heer D. Nijhoff, burgercommissielid 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 -
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
- Er is voor deze commissievergadering geen spreekrecht aangevraagd.
3. Vaststelling agenda
o Voorgesteld wordt om agendapunt 7a, aansluitend aan de presentatie van
GemeenteOplossingen.nl te behandelen. Hierin kan iedereen zich vinden.
- De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
4. Presentaties
- Er is in deze commissievergadering een presentatie gehouden over
Audioverslagleggíng door GemeenteOplossingen.nl, de heren Douwstra en Bouman
Besluitenlijst van de vergadering van 16 september 2009, inclusief lijst met toezeggingen
- De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
- Naar aanleiding van de besluitenlijst:
o De heer De Jona (PvdA) vraagt of er nu al meer over de BSR te melden valt. Hij
heeft in het verslag van het Algemeen ßestuur van de Regio Rivierenland op
pagina 5 kunnen lezen dat er in september al besluiten genomen zijn.
o Wethouder Sübers antwoordt dat de Gemeenschappelijk Regeling
Belastingsamenwerking zal worden aangepast m.b.t. de stemverhoudingen. Het
voorstel is in de AB-BSR vergaderingen van juni en september aangehouden.
Maar in het AB-Regio Rivierenland is in september ingestemd met de wíjziging
van de Gemeenschappelijk Regeling. De definitieve besluitvorming over de
wijziging zal (naar verwachting) plaatsvinden in de vergadering van het
Algemeen Bestuur van de BSR eind oktober/november 2009.
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6. Lijst Ingekomen stukken en Mededelingen
Lijst ingekomen stukken (zie lijst ingekomen stukken voor de Raad)
- Naar aanleiding van de lijst met toezeggingen:
o De heer Nijhoff (GN) vraagt of er al iets bekend is over de kosten van de
Regionalisering van de brandweer.
o Buraemeester De Zeeuw antwoordt dat ze morgen weer Regionaal College heeft
en opnieuw zal inbrengen dat ze het bijzonder betreurt dat er maar 1
onderzoeksmodel is, waaraan wordt vastgehouden.
o De heer Van Lith VVD) vraagt of er nog reacties zijn ontvangen op de door
Neerijnen gezonden brief en Motie betreffende de Regionalisering brandweer.
o Buraemeester De Zeeuw antwoord niets officieel te hebben vernomen. Wel
heeft het bij een aantal mensen tot discussies geleíd en heeft het hen in beweging
gebracht.
Advies cammissie: 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 Van Lith (VVD) zegt de vergaderverslagen van de Stuurgroep Kulturhus
Ophemert van dit jaar niet te hebben ontvangen.
o Toezeaaina wethouder Van het Hoofd: hij zoekt dit uit en zorgt ervoor dat alle raad- en
commissieleden de verslagen van de Stuurgroep van ditjaar alsnog zullen ontvangen.
o De heer Nühoff GN) vraagt of mevrouw Marcusse al antwoordt op haar brief van 19
augustus 2009 heeft gekregen.
o Toeze~,aina buraemeester De Zeeuw: zoekt uit of mevrouw Marcusse al antwoord op
haar brief heeft gekregen en zal dit aan de commissie melden.
o De heer Kool (voorzitter/SGP) meldt dat hij afgelopen tijd 2 mailtjes heeft ontvangen
van de heer Van Emden over toezeggingen m.b.t. MFC-Ophemert die hij als
commissievoorzitter heeft gedaan. Hij heeft de griffier verzocht de band af te luisteren
en hierop actie te ondernemen.
o Toezeggin rq aadsariffier: de vragen zijn in de organisatie uitgezet, Zodra alle
antwoorden binnen zijn, zal hij, namens de commissievoorzitter, binnen 14 dagen een
brief sturen naar mevrouw Marcusse en in afschrift aan de heer Van Emden.
· Intergemeentelijke samenwerking: geen
· Algemene mededelingen portefeuillehouders: geen
· Mededelingen commissieleden: geen
· Mededelingen vanuit de regio: geen
7. Stukken ter bespreking
a. Raadadviescommissievoorstel Audioverslaglegging raad- en commissievergaderingen
gemeente Neerijnen
o Na de presentatie is er in de raadsadviescommissie gesproken over dit voorstel:
· Het voorstel wordt door de fracties positief ontvangen. Wel blijft de commissie
kritisch m.b.t. de uitvoering van de gemaakte afspraken en toezeggingen.
· Het voorstel kan integraal, dat wil zeggen voor zowel voor het onderdeel
audioverslaglegging als het onderdeel vervanging geluidsinstallatie door naar de
komende raadsvergadering.
· Er dient nog gekeken te worden naar het financiële gedeelte dat gedekt wordt uit
de algemene reserve. De vraag hierbij is: of daar nog elementen in verborgen zijn
die als investering met afschrijving kan worden opgenomen.
· De PvdA maakt nog een voorbehoud. Ze steunt dit voorstel, maar wil in haar
fractieberaad ook uitbreiding naar videoverslaglegging bespreekbaar maken
(meerkosten globaal ergens tussen €15.000,00 en € 20.000,00).
Advies commissie: dit voorstel kan met positief advies als bes,areekstuk voor de raad worden
geagendeerd.
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b. Raadadviescommissievoorstel urenuitbreiding raadsgriffier
o In de raadsadviescommissie is over dit voorstel gesproken:
· Er zijn opmerkingen gemaakt over de inzet bij de te onderscheiden uren naar
secretarieel/ ondersteunend en beleídsmatig/adviserend
· Er dient blijvend krítisch naar de inzet van uren te worden gekeken, digitalisering
schept mogelijk ook enige ruimte
· Voor de fractie van de SGP mag urenuitbreiding niet leiden tot
vernieuwingsvoorstellen openbaar bestuur. Ook is men nog niet overtuigd dat het
een volledige functie moet worden. Wellicht is 0, 8 fte ook toereikend.
· Fractie Lijst ßeukers verwacht dat na de urenuitbreiding ook aandacht zal worden
besteed aan de nu nog grijs gearceerde werkzaamheden
· Fractie CDA is verdeeld over dit voorstel, éénsluidende uitspraak is daardoor niet
mogelijk. Wel is men tevreden over de inzet van de raadsgriffier, hij doet prima
werk. Spreker zal zich daarom nog inzetten om zijn fractiegenoten te overtuigen
van het nut tot uitbreiding.
· Fractie WD is niet tevreden over de voorgestelde dekking. Dekking is niet
expliciet aangegeven, maar wordt verwezen naar ombuigingsvoorstellen. Ook is
zij er niet van overtuigd dat de functie een full-time bezetting nodig heeft. Mist
voorstel "oud voor nieuw", stemt tegen de uitbreiding.
· Fracties PvdA en Gemeentebelangen zijn voor het voorstel tot urenuitbreiding
naar een volledige formatieplaats (36 uur).
· Toezeg~qing burg~emeester De Zeeuw: zij zal nog eens met de gemeentesecretaris
kijken naar de dekking voor dit voorstel en de raadsleden hier voor
maandagavond van in kennis stellen.
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
c. Toekomst AVRI (rapport "Oriëntatie aanpak besturing AVRI", opgesteld door KpIusV)
0 over dit rapport is de commissie van mening dat het verwonderlijk is om vast te stellen,
dat het precies de tegenovergestelde uitkomst heeft aan het vorige rapport
o de commissie kan zich vinden in het voorgestelde vervolgtraject tot onderzoek van de
beide aangedragen voorkeursvarianten (zakelijke GRlzelfstandige GR)
d. Agenda Algemeen Bestuur Regio Rivierenland (stukken bestemd voor commissie Bestuur)
o De bezuinigingsvoorstellen zíjn besproken in de raadadviescommissie, n.a.v. de
ingekomen brief van Regio Rivierenland d.d. 21 oktober 2009.
Advies commissie: de raadadviescommissie Bestuur kan zich vinden in de voorgedragen
bezuinigingsvoorstellen (genoemd in de brief van 21 oktober 2009). Doch geeft de
vertegenwoordigers van de gemeente Neerijnen in het AB van Regio Rivierenland de vr~heid
om naar eigen bevinden tijdens de vergadering (indien nodig) te reageren.
8. Stukken ter advisering
- geen
9. Rondvraag
- Mevrouw Hooi~,er-Horstman (WD) wenst haar waardering en dank uit te spreken aan
onze gemeentelijke brandweer. Vooral voor de professionele inzet en het uiterst
deskundige optreden tijdens een brand bij haar boerderij. Ze zet wel vraagtekens bij
de bereikbaarheid van 1-1-2 tijdens dergelijke calamiteiten. De lijnen waren
overbelast, waardoor ze geen contact kreeg met een medewerker.
- Buraemeester De Zeeuw zal dit geluid van de slechte bereikbaarheid van 1-1-2
meenemen naar de bespreking in het Regionaal College.
- Mevrouw Hooiler-Horstman~WD) meldt dat het doorkiesmenu bij de telefonische
bereikbaarheid van de BSR problemen geeft.
- Wethouder SiLers zegt dat het probleem al een paar keer is besproken in de AB-
vergadering van de BSR maar kent daarvan zo niet de uitkomst. Ze zal het nog een
keer ter sprake brengen.
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- De heer Versei'L CDA) reageert op de gezonden brief door de burgemeester aan de
bewoners van de Cock van Opijnenstraat betreffende de overlast van een familie.
- Buraemeester De Zeeuw antwoordt dat ze met de familie heeft gesproken en dat er
afspraken zijn gemaakt.
10. Sluiting
- De heer Nühoff (GN) meldt dat de Opening van de COOP luister is bijgezet met een
springkussen voor de jeugd op de parkeerplaatsen aan de overkant van de
doorgaande weg. Is hier een vergunning voor aangevraagd.
- Burgemeester De Zeeuw antwoordt het springkussen ook te hebben gezien en er
maakten op dat moment veel kinderen gebruik van. Het voldeed aan de doelstelling
waarvoor het was neergezet, maar of er vergunning voor nodig is en verleend is weet
ze niet. We waren niet eens op de hoogte van de opening.
- De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.
Vastgesteld in de vergadering van commissie Bestuur op 2 december 2009,
De raadsgriffíer, De voorzitter
i .
K.G. Steenbergen T. Koo!
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