
Besluitenlijst raadsvergadering
overleg Raadsvergadering
datum overleg Donderdag 24 september 2009 van 19.30 tot 21.30 uur
locatie Raadzaal
aanwezig De heer J. Andriesse (PvdA), de heer E.J. van Tellingen (PvdA),
mevrouw I.H.C. Winsser (PvdA), 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 (WD), de heer A. Overheul (WD), de
heer H. Mulder (SGP), 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 Mevrouw W. Bambacht-de Jongh (CDA).
1. Opening
· Mevrouw Bambacht (CDA) ís verhindert.
2. a. Spreekrecht
· Van het spreekrecht is in deze vergadering geen gebruik gemaakt.
b. Bepalen voorstemnummer
· Nummer 9, de heer F.A. Beukers (lijst Beukers)
3. Vaststelling agenda
- De agenda ís ongewíjzígd vastgesteld.
4. Besluitenlijst van 9 julí 2009
- De besluitenlijst is ongewijzígd vastgesteld.
5. Mededelingen
- Algemene mededelíngen: geen
- Mededelingen regio/intergemeentelijke samenwerking
o Mevrouw De Zeeuw (WD) doet kort verslag over de AB-vergadering van de Regio
Rivierenland van 21 september 2009.
o Voortaana regíonale samenwerkína: de AB-leden hebben de zienswijzen van de
gemeenten op papier ontvangen. Zij zal ze meegeven aan re raadsgriffier, zodat
ze aan de raad- en commissíeleden kunnen worden verstrekt. Er wordt een
strakke tijdsplanning gehanteerd, waardoor in de komende AB-vergadering van
26 oktober 2009 door het DB een opíníërend stuk over een voorlopige structuur
wordt ingebracht. In de AB-vergadering van december 2009 zal een besluit
vallen over de toekomst van de samenwerkíng binnen Regío Rívíerenland. De
Gemeenschappelijke Regeling zal in de gemeenteraad van januari/februari 2010
bekrachtigd dienen te worden in alle gemeenteraden. Dan kan de ínvoeríng van
de nieuwe structuur plaatsvinden, direct aansluitend aan de installatie van de
nieuwe gemeenteraden.
o AVRI: portefeuillehouder Van het Hoofd wordt verzocht de gemeenteraad actief
op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij de AVRI. Temeer omdat ook
dit AVRI-proces een strakke tijdsplanning kent. Gevraagd is, door onze
vertegenwoordigers vanuit Neerijnen, naar een presentatie in onze
raadsadviescommissie Bestuur van oktober 2009 door dë portefeuillehouder
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AVRI en de opsteller van de notitie KpIusV. De portefeuillehouder AVRI
(burgemeester Veerhoek van Neder-Betuwe) heeft al contact gezocht met de
raadsgriffier, die het aanbod zal inbrengen bij het komende Presidium van 1
oktober 2009. Ook komt er op 9 november 2009 nog een brede regionale avond
over zowel de regionale samenwerking als de AVRI. In de AB-vergadering van
december zal ook een besluit worden genomen over de toekomst van de AVRI.
o DB-lid Geldermalsen: wordt de heer Van Doorn (i.p.v. de heer Keuning).
o Bezuiaingstaakstellinq-DB: is ook nog besproken, maar er blijft verwarring over
de nuloptie en/of de nullijn. Komende Aß-vergadering gaat gebruikt worden om
alvast ideeën die er binnen het DB leven voor te leggen. In de AB-vergadering
van december zal het definitieve besluit worden genomen. Bij de meerderheid
proeft ze dat handhaving van de nuloptie geen vanzelfsprekendheid is.
o Motie Culemborq en Lingewaal: om de Regio in gezamenlijkheid voor alle
gemeenten te laten uitzoeken, wat de invloed van de bezuinigingen van het rijk
zijn voor de individuele gemeente. Vooral m.b.t. de samenwerkingstaken.
Uiteindelijk is na díscussie besloten om deze motie niet aan te nemen, maar
deze door te schuíven naar het portefeuilleberaad Middelen.
o Schoonmaak afvalcontainers: we hebben inmiddels allemaal plastic zakken
ontvangen voor de inzameling van plastic. Voor de schoonmaak van de
afvalcontainers door LANDER is een aanbod gedaan, maar nu blijkt dat de prijs
die is genoemd alleen bestemd is voor de reiniging van de groene
afvalcontainer. Kanttekening daarbij is, dat de reiniging niet kan plaatsvinden als
het vriest. Ze heeft aangegeven dat het wel een forse prijs is voor 12x per jaar
reinigen van 1 container.
o Buraemeester De Zeeuw komt nog even terug op de behandeling van het
agendapunt Regionalisering van de brandweer uit de raadsadviescommissie
Bestuur. Ze legt uit waarom het punt op de agenda stond, terwijl ze zelf als
portefeuillehouder op vakantie was en onderstreept nog eens het belang van een
uitspraak van raadsadviescommissie en gemeenteraad m.b.t. deze voorgenomen
regionalisering. Ze heeft in het Regionaal College aandacht gevraagd om niet alleen
onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid als vermeld in het convenant van de
minister, maar ook alternatieven te onderzoeken. Dit is binnen het Regionaal College
niet gehonoreerd. Er is binnen dit Regionaal College ook nooit gesproken over de
mogelijkheden die de wet (als die op 1 januari in gaat) biedt in artikel 26. Hierin staat
dat het mogelijk is om je vrijwilligers bij de brandweer zelf in dienst te houden. Er zijn
dus maast het convenant van de minister wel degelijk alternatieven mogelijk (ze
verwijst daarbij naar de regio rondom Eindhoven).
o Na beraadslaging is de gemeenteraad raadsbreed van mening dat we een Motie
moeten opstellen en dat we die gaan toezenden aan het Regionaal College. Ook zal
deze Motie in afschrift aan alle gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van
de Veiligheidsregio worden gezonden. Voor het opstellen van de tekst van de Motie
zal een schorsing plaatsvinden na het agendapunt "rondvraag".
Hamerstukken
a. Ingekomen stukken (raadcyclus 6 versie 26 augustus 2009)
o De lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.
b. Voorstel tot het vaststellen van het gewijzigde bestemmingsplan "Donkerstraat Heesselt"
(2009-06-0716)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in
overeenstemming mef hef voorstel.
Bespreekstukken
a. Voorstel tot het intrekken van de verordening tot regeling van het toekennen van de
cultuurprijs van de gemeente Neerijnen "verordening op de Mr. S.J. Wijnperleprijs" uit 1988
(2009-06-0774)
o Toezeq"Qing_wethouder Van het Hoofd: hij heeft nog geen contact kunnen leggen met
mevrouw Wijnperle. Komende week is de manager van SaZa weer aanwezig en hij zal
van de communicatie die plaatsvindt met mevrouw Wijnperle in een Memo verslag doen.
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o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het voorstel.
Voorstel locatiekeuze voor het MFC-Haaften (2009-06-0415)
o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het voorstel.
c. Voorstel tot het vaststellen van de financiéle verordening gemeente Neerijnen 2009 en het
intrekken van de financiële verordening gemeente Neerijnen 2008 met terugwerkende kracht
per 1 januari 2009 (2009-06-10114)
o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het voorstel.
d. Brief bezuinigingen politiekorps Gelderland-Zuid
o De brief over de onacceptabele bezuinigingen is uitvoering bediscussieerd in de
raadadviescommissie. Het vermelde in de besluitenlijst van de commissie Bestuur
betreffende dit onderwerp geeft príma de gevoelens uit onze gemeenteraad weer en kan
worden verwoord in een brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties. De brief zal in afschrift worden gezonden aan de gemeenteraden die
participeren in het politiekorps Gelderland-Zuid.
o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad conform het bovenvermelde.
e. Voorstel tot het vaststellen van het gewijzigde bestemmingsplan "Kern Opijnen" (2009-06-
5988)
o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het voorstel.
Voorstel Startnotitie herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden (2009-06-9008)
o De heer Beukers (lijst Beukers) ziet het nut en de noodzaak hiervan niet in en stemt
daarom tegen deze startnotitie.
o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het voorstel, waarbij
aangetekend dat de heer Beukers (lijst Beukers) tegen het voorstel heeft gestemd.
g. Vaststelling vergaderschema gemeenteraad en raadsadviescommissies Neerijnen 2010
o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad te kiezen voor vergaderschema 2010-5.
8. Rondvraag
o De heer Beukers (lijst Beukers) meldt niet blij te zijn met de weergave van de discussie in
het krantenartikel in "het Kontakt" over zijn confronterende (grove) uitlatingen richting
commissieleden in de raadsadviescommissie van vorige week, betreffende de versmalling
en de aanleg van parkeerplaatsen bij de school aan het Zandpad te Opijnen.
o Nadat iedereen de gelegenheid heeft gekregen zijn mening over de gedane uitlatingen van
de heer Beukers in de raadsadviescommissie Ruimte te uiten, sluit de voorzitter de
discussie.
o Schorsina
o Burgemeester De Zeeuw heropent de vergadering en geeft de raadsgriffier het woord.
o De raadsariffier leest voor dat in ieder geval in de Motie zal worden opgenomen:
o Bij overwegende dat:
o We teleurgesteld zijn in het feit dat het regionaal college geen gehoor geeft aan het
verzoek van de minderheid om alternatieven te onderzoeken
o We refereren aan de mogelijkheid uit de wet regionalisering van de brandweer, artikel 26.
Die de mogelijkheid biedt om de eigen vrijwilligers bij de gemeente in dienst te houden.
o Bij oproepen tot:
o Raadsbreed vindt men het jammer dat de pro's en contra's niet op voorhand tegen elkaar
weg worden gezet en de rapportages in één richting worden geschreven.
o Wij verzoeken u alsnog alle opties te onderzoeken, waarmee de gemeenteraden een
gefundeerde keuze kunnen maken.
o De gemeenteraad besluit de Motie toe te zenden aan het Regionaal College en in afschrift
aan alle gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de Veiligheidsregio.
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9. Sluiting
o De voorzitter dankt alle aanwezigen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om
21.30 uur.
Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op 29 oktober 2009
loco-raadsgriffier,
- van Meteren
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Overzicht stand van zaken toezeggingen raad en raadsadviescommissies 29 oktober 2009
inclusief voortgang categorie D lijst ingekomen stukken, versie 6 oktober 2009 (65381)
Raad 24 seatember 2009
Betreft a enda unt		Omschri'vin	Portefeuillehouder	Status
Punt 7.a (24 septembe	r 2009)	Verslag doen van de communicatie	Van het Hoofd	
		met mevrouw Wijnperle in een		
		memo		
Punt 7.d (24 september 2009~	Ge~oefe	ns	raad over bezuinigíngën	Burgemeester	ßrief ïs
		politieko	rps	ùerwoorden in brief en,		raaä- e
		tóesture	nG,a	an Ministér van		een af;
		Binnenla	nd	se zaken en		
		tCónínknj	k~	elaties..Afschnft Íí~iëf		
		sturen.a	an	gemeenteraderi áíe		
		participe	re	n in hët politiekarps		
		Gelderia	nd	-Zuid		
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Commissie Welzi'n 15 september 2009
Betreft agendapunt	Omschrijving	Portefeuille-	Status
		houder	
Agendapunt 8 (15	Uitzoeken of mantelzorgers zijn	Van het Hoofd	
september 2009)	uitgesloten van deelname aan de		
	vrijwilligersverzekering en dit eventueel		
	(wanneer mogelijk) tekstueel wijzigen en		
	een terugkoppeling geven aan de		
	commissieleden.		
Agendapunt 8 (15	Spoedig contact opnemen met mevrouw	Van het Hoofd	
september 2009)	Wijnperle om het verdwijnen van de		
	Wijnperleprijs met haar te communiceren.		
	Ook zal hij ruim aandacht besteden aan		
	de communicatie over de nieuwe
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september 2009) huisvesting seizoensarbeiders en
handhaving bedrijven die
seizoensarbeiders huisuesten
.". ,,
EH, ~F. .,;;`
Agendapunt 8.b (1 In de commissie van september 2009 Van het HoofdJ Notitie over bibliotheekwerk wordt in de raadcyclus van
juli 2009 wordt een memo over de uit 2004 in gang december behandeld
gezette afspraken en de thans in gang
gezette ontwikkelingen met betrekking tot
de bibliotheekvoorzienin en behandeld.
Commissie Ruimte 17 seatember 2009
Betreft agendapunt	Omschrijving	Portefeuille-	Status
		houder	
Agendapunt 5 (17	Overzicht kosten van de aanpassingen bij	Prosman	
september 2009)	de Hoenderkampen verstrekken aan		
	raads- en commissieleden		
1'7
Age~ídap~ínt 6 (	rá het cot zichHíée bo en ouér
Zod ege ft ge , g	Prosma~
_	Errííordt een raadsuoorstel ov' subsidi or
er e én', D psbe(angén
septémber 20Ó9,	de subsidieaänuraàg		Heliouw, óéktandeld ín, dé oktober cÿclus::
:
	Dorpsbelangenuerenigíng hellriuw korrit; híj		
	ero -teru :ií~.de commissie		
Agendapunt 7.f (17	Schriftelijke informatie over het aantal	Prosman	
september 2009)	Ften dat zich binnen Neerijnen bezighoudt		
	met handhavin		
Agendapunt 10 (17	Voorstellen om een OVN-	Van het Hoofd	
september 2009)	vertegenwoordiger toe te voegen aan de		
	verkeersadviescommissie		
	q, "		
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