
Besluitenlijst raadsvergadering
overleg	Raadsvergadering
datum overleg	Donderdag 23 april 2009 van 19.30 tot 23.35 uur
locatie	Raadzaal
aanwezig	De heer J. Andriesse (PvdA), de heer E.J. van Tellingen (PvdA),
	Mevrouw I.H.C. Winsser (PvdA, vanaf 20.45 uur), mevrouw W.
	Bambacht -de Jongh (CDA), de heer P.J. Scheurwater (CDA), de heer
	E.J. Nieuwenhuizen (CDA), mevrouw D.T. de Zeeuw-Wielders (WD),
	de heer L.D. van Lith (VVD), de heer A. Overheul (VVD), de heer T.
	Kool (SGP), de heer G.J. van Weelden (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 (raadsgriffier), de heer F.C.M. van het Hoofd
	(wethouder), de heer D. Prosman (wethouder) en mevrouw M.L.P.
	Sijbers (wethouder).
afwezig met kennisgeving	de heer H. Mulder (SGP)
1. Opening
· Mevrouw I.H.C. Winsser (PvdA) komt iets later en de heer H. Mulder (SGP) is verhinderd.
2. a. Spreekrecht
· Hiervan is gebruik gemaakt door:
o de heer H.W.Th. Smit uit Haaften m.b.t. agendapunt 7c
o mevrouw F, Jaarsma uit Tuil m.b.t. agendapunt 7d
o de heer P. van Zoest uit Tuil m.b.t. agenadpunt 7d
Bepalen voorstemnummer
· Nummer 11, de heer F.A. Beukers (lijst Beukers)
3. Vaststelling agenda
· Buraemeester De Zeeuw stelt voor om agendapunt 7a naar voren te halen. Dit om de
heer G.J. van Weelden (SGP), na zijn toelating tot lid van de gemeenteraad, in deze
vergadering aan de beraadslagingen te laten deelnemen. Ze stelt voor om dit agendapunt
direct aansluitend aan de vaststelling van de agenda te behandelen. Hierin kunnen alle
fracties zich vinden.
· Mevrouw Van Kuilenburq (GN) dient opnieuw de motie in m.b.t. locatiekeuze MFC-
Haaften. Deze wordt toegevoegd aan de agenda onder punt 7f
· De heer Van Lith (VVD1 dient een motie in m.b.t. Natura 2000. Deze wordt toegevoegd
aan de agenda onder punt 7g
· De heer Andriesse~PvdA) stelt de schriftelijke beantwoording van de gestelde vragen,
conform het bepaalde in artikel 37 Reglement van orde gemeenteraad, m.b.t. Molenveld
(windenergie) Waardenburg aan de orde. Deze wordt toegevoegd aan de agenda onder
punt 7h
Behandelinçr aaendapunt 7a
· Buraemeester De Zeeuw wijst een commissie aan voor het onderzoeken van
de geloofsbrieven van de heer G.J. van Weelden (SGP).
· De commissie bestaat uit mevrouw Bambacht (CDA), mevrouw Van
Kuilenburg (GN) en de heer Beukers (lijst Beukers). De commissie wordt
ondersteund door de raadsgriffier.
· De voorzitter van de raad schorst de vergadering voor de werkzaamheden
van de onderzoekscommissie om 19.54 uur.
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De voorzitter van de raad heropent de vergadering van de raad om 20.08 uur
en geeft het woord aan de voorzitter van de onderzoekscommissie, de heer
Beukers (lijst Beukers).
De heer Beukers (Jst Beukers) zegt dat de onderzoekscommissie de
geloofsbrieven van de heer G.J. van Weelden (SGP) heeft onderzocht en
deze in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de heer Van Weelden aan alle
in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn
toelating als lid van de gemeenteraad.
Buraemeester De Zeeuw dankt de onderzoekscommissie voor haar
uitgevoerde taak en verzoekt de heer G.J. van Weelden naar voren te komen
voor het afleggen van de eed. Na afleggen van de eed is de heer G.J. van
Weelden (SGP) toegelaten als lid van de gemeenteraad van Neerijnen.
4. Besluitenlijst van 19 februari 2009
- De heer Andriesse~PvdA~ zegt dat op pagina 3, bij punt f, vergeten ís te vermelden dat de
fractie van de PvdA tegen dit voorstel heeft gestemd.
- De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
5. Mededelingen
- Algemene mededelingen:
o geen
- Mededelingen regio/intergemeentelijke samenwerking
o Mevrouw De Zeeuw (VVD) en mevrouw Bambacht (CDA) doen mondeling verslag
over de beraadslagingen in het AB Regio Rivierenland van maandag 20 april 2009.
6. Hamerstukken
a. Ingekomen stukken (versie 1 april 2009)
o De brief van de gemeenten Geldermalsen en Tiel over Molenveld (windenergie), vermeld
onder D1, wordt betrokken bij de behandeling van de reactie op de gestelde vragen van
de PvdA. Toegevoegd als agendapunt 7h aan de agenda voor deze raadsvergadering
o De lijst ingekomen stukken is gewijzigd vastgesteld.
b. Voorstel tot het vaststellen van de nieuwe programma-indeling voor de programmabegroting
2010 en verder (2009-03-9146)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad
overeenkomstig het voorstel.
c. Voorstel tot het intrekken van de APV gemeente Neerijnen februari 2009 en het vaststellen
van de APV gemeente Neerijnen april 2009 (2009-03-8782)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad
overeenkomstig het voorstel.
d. Voorstel tot het toekennen van planschade aan mevrouw Maters-Onink (2009-03-6308)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad
overeenkomstig het voorstel.
e. Voorstel tot het betaalbaar stellen van een stimuleringsbijdrage ten behoeve van de
verplaatsing van het automobielbedrijf van de heer E. Kaasjager te Ophemert (2009-03-8275)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad
overeenkomstig het voorstel.
f. Voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan "Kern Tuil" (2009-03-5987)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad
overeenkomstig het voorstel
g. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Kern Ophemert" (2009-03-5989)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad
overeenkomstig het voorstel
Bespreekstukken
a. Voorstel tot onderzoek geloofsbrieven van de heer G.J, van Weelden (SGP) en tot toelating
als lid van de gemeenteraad (2009-03-5664)
o Dít agendapunt is behandeld direct aansluitend aan het vaststellen van de agenda.
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b. Voorstel tot het benoemen van een lid voor de raadsadviescommissie Welzijn en het
aanwijzen van een lid voor de Rekenkamercommissie (2009-03-8013)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad om de
heer G.J. van Weelden (SGP) te benoemen tot lid van de raadsadviescommissie Welzijn
en fot lid van de Rekenkamercommissie.
c. Voorstel tot het vaststellen van de kaderstellende notitie voor de ontwikkeling van het gebied
Molenstraat (Twins) te Haaften en het beschikbaar stellen van een (voorbereidings)krediet
van € 60.000,= voor de te verrichten onderzoeken en de apparaatskosten. Tevens vaststelling
begrotingswijziging nummer 6, behorend bij dit raadsvoorstel (2009-03-7064)
o De heer Andriesse (PvdA) dient een amendement ín op dit voostel.
o De heer Van Lith (VVD) dient een amendement in op dit voorstel.
o De heer Kool (SGPI dient een amendement in op dit voorstel.
o Mevrouw Van Kuílenbura (GN) dient een amendement in op dit voorstel.
o Buraemeester De Zeeuw schorst de vergadering om 21.28 uur op verzoek van de
raadsfractie van het CDA.
o Burçtemeester De Zeeuw heropent de vergadering om 21.47 uur en stelt voor om de
amendementen in de volgende volgorde te behandelen: Pvda, GN, VVD en SGP. Hierin
kunnen alle fractie zich vinden.
o Amendement PvdA: de fractie van de PvdA heeft voor gestemd en de fracties van VVD,
SGP, CDA, I~st Beukers en GN hebben tegen gestemd. Amendement verwornen.
o Amendement GN: de fracties van PvdA en GN hebben voor gestemd en de fracties van
CDA, SGP, líjst Beukers en VVD hebben tegen gestemd. Amendement venwonoen.
o Amendement VVD: de fracties van PvdA, SGP, GN, CDA en VVD hebben voor gestemd
en de fractie van lijst Beukers heeft tegen gestemd. Amendement aangenomen.
o Amendement SGP: de fracties van CDA, VVD, PvdA en SGP hebben voor gestemd en
de fracties van lijst Beukers en GN hebben tegen gestemd. Amendement aanaenomen.
waarbJ is bepaald dat de ap,oartementen te koop zullen worden aançreboden aan
"woninabouwvereniginaen ".
o Buraemeester De Zeeuw vat de besluitvorming samen.
o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad als volgf:
o Besluit 1: in de kaderstellende notitie komt het kader "het kerkpad in ere
herstellen" te vervallen. Toegevoegd worden de kaders uit de aangenomen
amendementen: verhogen parkeernorm, toegankel~kheid voor hulpdiensten in
het kader van de veiligheid en te koop aanbieden van appartementen aan
woningbouwverenigingen. De lijst Beukers heeft tegen gestemd.
o Besluit 2: conceptplan wordt aangepast met de aangegeven kaders (zie 1),
met de aantekening dat lijst Beukers tegen heeft gestemd.
o Besluit 3: conform bestuit besloten, met de aantekening dat de lijst Beukers
tegen heeft gestemd.
o Besluit 4: conform besluit besloten.
d. Voorstel tot het vaststellen van de kaders voorverdere planuitwerking van het
woningbouwpfan Melssinghdreef (Kruijt) te Tuil (2009-03-5987)
o Na beraadslaging en na stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel
en besluit. Hierbij aangetekend dat de fracties van GN, líjst Beukers en PvdA tegen en de
fracties van SGP, CDA en VVD voor hebben gestemd.
e. Initiatief-raadsvoorstel Lijst Beukers betreffende de toekenning van commissievergoeding aan
de raadsadviescommissie Varik's Belang
o Na beraadslaging en na stemming verwerpt de gemeenteraad het initiatief raadsvoorstel.
Hierbij aangetekend dat de fracties van lijst Beukers en PvdA voor en de fracties van
SGP, CDA, GN en VVD tegen hebben gestemd.
Motie Gemeentebelangen Neerijnen; locatiekeuze MFC-Haaften
o Mevrouw Van Kuilenbura (GN) dient de motie in en leest deze voor.
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o De fracties van PvdA, VVD, SGP, lijst Beukers en CDA willen het collegevoorstel dat de
in de raadscyclus van mei/juni aan de raadsadviescommissie en de gemeenteraad wordt
voorgelegd afwachten.
o Buraemeester De Zeeuw concludeert hieruit dat er op dit moment geen draagvlak is voor
de inhoud van de motie en daarmee is verworpen.
g. Motie VVD; Natura 2000
o De heer Van Lith (VVD) dient de motie in en leest deze voor.
o Na beraadslaging en na stemming wordt de motie ondersteund door de fracties van GN,
CDA, VVD, SGP en lijst Beukers en ondersteunt de fractie van de PvdA de motie niet.
Reactie PvdA; beantwoording vragen conform artikel 37 Reglement van orde over Molenveld
(windenergie) Waardenburg (hierbij betrokken de ingekomen brief van de gemeenten
Geldermalsen en Tiel, vermeld onder D1, betreffende dit onderwerp)
o De heer Andriesse (PvdA) vraagt de óverige raadsleden naar hun bevinden over de
inhoud van de brief van de gemeenten Geldermalsen en Tiel. Hij vraagt zich af OF dit de
wijze is waarop de raad geïnformeerd wil worden door het college.
o Over deze vraagstelling en de inhoud van de brief van de gemeenten Geldermalsen en
Tiel wordt raadsbreed gediscussieerd.
o Op de vraag uit de brief van de gemeenten Geldermalsen en Tiel om het genomen besluit
in de raadsvergadering van december 2008 over het Molenveld terug te draaien, wordt
door de fracties van WD, SGP en CDA negatief geantwoord. De fractie van de PvdA
vindt dat vastgehouden dient te worden aan de toevoeging van het aangenomen
amendement. De fracties van GN en lijst Beukers hebben in december 2008 tegen het
voorstel gestemd en zijn dat nog steeds.
o Toezeaçtina buraemeester De Zeeuw de brief van de gemeenten Geldermalsen en Tiel
zal door het college, namens de gemeenteraad, worden beantwoord. Hierin zal het
gevoelen uit deze raadsdiscussie worden veruvoord, waarbij tevens aangegeven zal
worden dat de fracties van GN en lijst Beukers in december 2008 tegen het voorstel
hebben gestemd.
8. Rondvraag
o Mevrouw Bambacht (CDA) merkt op dat ze het geweldig vindt dat de burgers op 2 juli een
gratis concert wordt aangeboden door de "luchtmachtkapel", doch dat ze liever had gezien
dat eerst de schade aan de bedrijven uit Neerijnen was vergoed.
o Mevrouw Van Kuilenbura (GN) heeft op de besluitenlijst van B&W van 14 april gelezen dat
er € 80,50 compensatie in de proceskosten wordt toegekend aan een reclamant voor de
reclamemast. ls deze reclamant daarmee in het gefijk gesteld.
o Wethouder Prosman antwoordt dat reclamant hierdoor niet automatisch in het gelijk is
gesteld, doch dat deze zuiver een procedurele kwestie is.
o De heer Nühoff (GN) vraagt of de 4 mei viering in Opijnen ook door gaat. (antwoord JA)
o Mevrouw Winsser (PvdA) vindt het jammer dat gebroken wordt met de traditie van het
houden van een aubade op het gemeentehuis te Neerijnen, maar begrijpt de argumenten
die daaraan ten grondslag liggen.
9. Sluiting
o De voorzitter sluit de vergadering om 23.35 uur
Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op 9 juli 2009
De raad
K.G. Steenbergen
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