
Besluitenlijst raadsvergadering
overleg	Raadsvergadering
datum overleg	Donderdag 26 maart 2009 van 19.30 tot 23.30 uur
locatie	Raadzaal
aanwezig	De heer J. Andriesse (PvdA), de heer E.J. van Tellingen (PvdA),
	Mevrouw I.H.C. Winsser (PvdA, vanaf 20.40 uur), 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 (WD), de heer T. Kool (SGP), de heer L.A.N. van Leeuwen
	(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), de heer H. Mulder (SGP)
1. Opening
· Mevrouw W. Bambacht-de Jongh (CDA) en de heer H. Mulder (SGP) zijn verhínderd.
Mevrouw I.H.C. Winsser (PvdA) komt iets later. Tevens is het Burgerjaarverslag 2008
uitgereikt aan alle aanwezigen in de raadzaaV.
2. a. Spreekrecht
· Hiervan is gebruik gemaakt door de heer H. Smit uit Haaften m.b.t. agendapunt 7d.
b. Bepalen voorstemnummer
· Nummer 10, de heer J. Andriesse (PvdA)
3. Vaststelling agenda
· Mevrouw Van Kuilenbura (GN) dient een motie in m.b.t. locatiekeuze MFC-Haaften. Deze
wordt toegevoegd aan de agenda onder punt 7g.
4. Besluitenlijst van 19 februari 2009
- De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
- De heer Van Lith (VVD) merkt op dat het besluit bij het agendapunt van de APV niet
correct is genomen. De intentie uit de discussie was om ook het woordje "fruitteelt" te
wijzigen in "agrarísche sector" wat buiten de besluitvorming is gebleven. De raad ziet dit in
de volgende raadcyclus alsnog graag gewijzigd.
- De heer Scheurwater (CDA) merkt op dat wat vermeldt staat over de voetbalkantine in
Waardenburg ook van toepassing is op de voetbalkantine in Haaften.
5. Mededelingen
- Algemene mededelingen:
o geen
- Mededelingen regio/intergemeentelijke samenwerking
o geen
6. Hamerstukken
a. Ingekomen stukken (versie 5 maart)
o De lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.
b. Voorstel tot het instemmen met de aankoop en renovatie van de peuterspeelzaal te Opijnen
en hiervoor een krediet beschikbaar te stelfen van € 160.000,00. Tevens begrotingswijziging
5, behorend bij dit raadsvoorstel vast te stellen (2009-02-8043)
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o De heer Van Leeuwen (SGP) heeft in de commissievergadering ingestemd met dit
voorstel, het is financieel neutraal en het heeft meerdere functies in één gebouw. Toch
wenst hij de opmerking te maken dat de SGP wel de nadruk van de opvoeding neerlegt in
het gezin en niet bij een peuterspeelzaal.
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad
overeenkomstig het voorstel.
c. Voorstel tot het instemmen met het controleprotocol 2008-2011 (2009-02-8797)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad
overeenkomsfig het voorstel.
d. Voorstel tot het verlenen van ontheffing aan wethouder D. Prosman van het vereiste van
ingezetenschap, zoals bedoeld in artikel 36a, tweede lid, van de gemeentewet (2009-02-6715)
o Zonder áeraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad
overeenkomstig het voorstel.
e. Voorstel tot het benoemen van mevrouw J.W. Vonk- van Meteren tot loco-griffier van de
gemeente Neerijnen (2009-02-7765)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelíjke stemming besluit de gemeenteraad
overeenkomstig het voorstel.
f. Voorstel tot het vaststellen van de 3e wijzigíng Verordening raadscommissies 2002 (2009-02-
7484)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad
overeenkomstig het voorstel
g. Voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van de besluiten van het college van
burgemeester en wethouders met betrekking tot de voortgang en conclusies Stedelijke
Ontwikkeling Est en besluiten om uiteindelijk niet verhaalbare kosten ten laste te laten komen
van de reserve bouwgrondexploitatie algemeen (2009-02-3973)
o De heer Andriesse (PvdA) zegt in te stemmen met dit voorstel, doch is er 100% zeker van
dat we het geld kwijt zijn. Betreurt het dat niet in de notitie is opgenomen, het bedrag dat
ermee gemoeid is en dat we van 2007 tot heden met een budgetoverschrijding van 60%
te maken hebben.
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdel~ke stemming besluit de gemeenteraad
overeenkomstig het voorstel
Bespreekstukken
a. Voorstel tot het onderschrijven van het door Regio Rivierenland vastgestelde Regionale Visie
Centrum voor Jeugd en Gezin (2009-02-6403)
o De heer Andriesse (PvdA) dient een amendement in tot wijziging van het voorliggende
gewijzigde besluit. Hij stelt voor om het besluit uit de eerste versie te handhaven.
o Na stemming is het amendement verworpen: PvdA voor en CDA, VVD, GN, SGP en lijst
Beukers tegen.
o De heer Kool (SGP) merkt nog op dat het besluit uitgelegd moet worden, dat met
instemming kennis wordt genomen van de voorgestelde visie.
o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel en besluif. Met
de aanvullingen van de wethouder, v.w.b. de terugkoppeling voor een go/no-go beslissing
en bij veranderingen van de vastgestelde kaders (w.o. financiële kaders).
Voorstel tot het benoemen van een plaatsvervangende voorzitter voor de
raadsadviescommissie Welzijn (2009-02-5645)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad om
mevrouw W. Bambacht-de Jongh (CDA) te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van
de raadsadviescommissie Welzijn.
c. Bestuurlijk Evaluatierapport verzelfstandigíng AVRI en de reactie van het Dagelijks Bestuur
van de Regio Rivierenland op het Bestuurlijk Evaluatierapport AVRI
o Na een goede en uitgebreide discussie in de gemeenteraad over de fouten die gemaakt
zijn bij de poging tot verzelfstandiging van de AVRI, besluit de gemeenteraad om haar
vertegenwoordigers in het AB van de regio Rivierenland het volgende mee te geven:
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· Het DB is ernstig tekort geschoten, hoeft voor de meerderheid van deze raad niet te
vertrekken, doch dient wel te leren van deze gemaakte fouten. Betere controlefunctie
inbouwen voor AB.
· Gemeenteraden eerder betrekken bij de voorbereiding van besluitvorming, zelfs al in
de oriënterende fase (startnotitie) en niet achteraf in de informerende sfeer.
· We willen een heldere lijn voor de vervolgtrajecten voorgelegd krijgen, voorzien van
een optimale informatieverstrekking.
· Koppeling leggen tussen de discussie over de voortgang van de AVRI met de
discussie over de voortgang binnen de REGIO.
d. Voorstel tot het vaststellen van de kaderstellende notitie over de ontwikkeling van het gebied
Molenstraat (Twins) te Haaften en het beschikbaar stellen van een (voorbereidings-)krediet
van € 60.000,00 voor de te verrichten onderzoeken en de apparaatskosten. Tevens
begrotingswijziging 6, behorend bij dit raadsvoorstel vast te stellen (2009-02-7064)
o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad het voorstel aan te houden tot de volgende
raadcyclus.
o De raadsfracties zullen amendementen voorbereiden om kaders te wüziaen c.q. extra
kaders toe te voeaen aan deze kaderstellende notitie.
e. Voorstel tot het vaststellen van de "Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen
gemeente Neerijnen 2009"en de tarieventabel 2009. Tevens begrotingswijziging 7, behorend
bij dit raadsvoorstel vast te stellen (2009-02-3419)
o De heer Kool (SGP) dient een amendement in om enkele bedragen uit de tarieventabel
naar beneden bij te stellen.
o Na stemming is het amendement verworpen: SGP en GN voor en CDA, VVD, PvdA en
lijst Beukers tegen.
o De heer Andriesse (PvdA) merkt op in het voorstel een evaluatiemoment te missen en
ziet dat graag opgenomen in het besluit.
o Na beraadslaging en na stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel
en besluit. Hierb~ aangetekend dat de fracties van SGP, lijst Beukers en GN tegen
hebben gestemd. Het besluit zal worden aanaevuld met een evaluatie o.Lhet moment dat
de nieuwe begraafvormen actueel zün.
Voorstel tot het vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2008 t/m 2012 en
instemmen met een jaarlijkse verhoging van het rioolrecht met € 15,00 tot een tarief van
€ 362,33 (exclusief indexering) in 2013 (2009-02-4242)
o De heer Andriesse (PvdA) dient een amendement in tot wijziging van punt b uit het besluit
(af te zien van de voorgestelde verhoging van € 15,00)
o Na discussie over het amendement van de PvdA wordt deze niet in stemming gebracht.
o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel en besluit.
Hierbij aangetekend dat de fractie van de PvdA tegen heeft gestemd.
Motie Gemeentebelangen Neerijnen; locatiekeuze MFC-Haaften
o Mevrouw Van Kuilenbura (GN) dient de motie "MFC-Haaften, locatie Haaften-Noord" in.
o Er wordt binnen de raad nogal verschillend gedacht over de strekking van de motie. Ook
wordt gerefereerd aan de afgesproken kaders die het college van Burgemeester en
Wethouders heeft meegekregen voor dit MFC-Haaften. Raadsbreed wordt gewacht op
een plan van aanpak.
o Buraemeester De Zeeuw zegt dat Haaften-Noord een aantal voordelen biedt. Maandag is
er weer een overleg met de stuurgroep, waarin naar verwachting een presentatie wordt
gegeven over de stand van zaken.
o Raadsbreed wenst men meer informatie over dit project te ontvangen van het college. De
uitgevallen avond van de commissie Welzijn kan hiervoor wellicht worden ingezet.
o Toezeaaína buraemeester De Zeeuw: na de stuurgroepvergadering van maandag zal ze
de raad- en commissieleden informeren, OF het mogelijk is om de uitgevallen
commissievergadering Welzijn van 14 april 2009 te gebruiken voor een
informatiebijeenkomst met de raad over Haaften-Noord.
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o Mevrouw Van KuilenburgJGN) zegt hierop te willen wachten en houdt de motie aan tot de
volgende raadcyclus.
8. Rondvraag
o Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt.
Sluiting
o Burgemeester De Zeeuw dankt de heer Van Leeuwen (SGP) voor zijn jarenlange inzet
m.b.t. het raad- en commissiewerk. Hij heeft dit altijd op een bijzonder prettige wijze
gedaan. Ze bedankt hem hiervoor en biedt hem een cadeau en een mooi boeket bloemen
aan namens het gemeentebestuur. Tevens wenst ze hem veel succes toe in zijn nieuwe
baan.
o De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur
Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op 23 april 2009
De voorzitter,
L.A.G.M. de Z ases
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