
Besluitenlijst commissie Bestuur
overleg Commissie Bestuur (6541\1586)
datum overleg Woensdag 27 mei 2009 van 19.30 tot 23.00 uur
locatie Raadzaal
aanwezig De heer T. Kool, commissievoorzitter (raadslid SGP)
De heer H, de Jong, burgercommissielid PvdA
Mevrouw I.H.C. Winsser raadslid PvdA
De heer P.J. Scheurwater, raadslid CDA
Mevrouw W. Bambacht= De Jongh, raadslid CDA
De heer L.D. van Lith, raadslid WD
De heer F.A. Beukers, raadslid lijst Beukers
De heer C. Nijhoff, raadslid GN
De heer A.P.M. Veeken, burgercommissielid GN
De heer G.J. van Weelden, raadslid SGP
De heer D. Nijhoff, burgercommissielid SGP
De heer K.G. Steenbergen, raadsgríffíer
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 De heer H. Mulder, raadslid SGP
De heer E.J. van Tellingen, raadslid PvdA
De heer H.J. Verseijl, burgercommissielid CDA
Mevrouw W.H. Hooijer-Horstman, burgercommissielid VVD
1. Opening
Spreekrecht burgers
- Er is in deze commissievergadering gebruik gemaakt van het spreekrecht door:
o De heer C. Kranendonk, namens de bouwgroep MFC-Ophemert over
agendapunt 4
o De heer B. van Enden, namens de direct omwonenden; een groep van zo'n 20
gezinnen/adressen over agendapunt 4
o Mevrouw M.M. Westrienen-Kardol, namens de omwonenden over agendapunt 4
3. Vaststelling agenda
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Tijdens de vergadering is agendapunt 8a naar voren gehaald om te bespreken na
agendapunt 6, waarna met agendapunt 7 is vervofgd.
4. Presentaties
- De heer M Kempen, directeur van Waterborgh Wonen geeft een inleiding op de
presentatie over het voorlopige ontwerp Kulturhus Ophemert
- De heer R. Hogenboom, projectleider van Waterborgh Wonen geeft een presentatie
over het voorlopige bntwerp Kulturhus Ophemert
Besluitenüjst van de vergadering van 15 april 2009, inclusief lijst met toezeggingen
- De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
- Naar aanleiding van:
o Meerdere raad- en commissieleden geven aan niet tevreden te zijn over de
uitwerking van de geluidsbestanden door Notubiz. Veelal staan verkeerde
namen (en daarbij foto) bij tekstfragmenten weergegeven of worden namen
weergegeven van commissieleden die niet eens in de betreffende commissie
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zitting hebben. Ook kost dit de griffie onnodig veel tijd aan melden van
correcties. Dit dient aan Notubiz kenbaar te worden gemaakt.
o De heer Veeken (GNl vraagt de wethouder of er al gekeken is naar de
verwijzingen/doorlinken naar de (juiste) producten die via de website te
verkrijgen zijn. Ook vraagt hij of het mogelijk is om de naam van de webmaster
te vermelden op de website.
o Toezeg,rqinq: wethouder Si'b~ ers zegt dat er gekeken wordt naar gebruik van
betere (in de volksmond gebruikte) benamingen voor bepaalde producten.
Daarnaast zal ze de mogelijkheid bezien om de naam van de webmaster te
vermelden op de website, waardoor de burgers rechtstreeks opgemerkte foutjes
aan de website aan hem door kunnen geven.
6. Lijst Ingekomen stukken en Mededelingen
a. Lijst ingekomen stukken (zie lijst ingekomen stukken voor de Raad)
Advies commissie: 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 Burqemeester De Zeeuw verwijst naar de toezending van de 3e voortgangsmemo MFC-
Haaften die aan de raad- en commissieleden op 7 mei 2009 is toegezonden.
· Intergemeentelijke samenwerking: geen
. Algemene mededelingen portefeuillehouders: geen
· Mededelingen commissieleden
o De heer Nühoff (GN) brengt het laten vervallen van de raadsvergadering van 3 juni
2009, door het Presidium, ter sprake.
· Mededelingen vanuit de regio
o Mevrouw Bambacht (CDA) verzoekt als AB-lid van de regio om een raadsbrede
discussie over: Hoe verder met de Regio. Daarvoor zijn documenten en presentaties
beschikbaar, die een ieder digitaal is toegezonden. Hiervoor graag een datum
plannen.
o Toezeaainçt: buraemeester De Zeeuw zal bij de heer Hageman van Regio
Rivierenland informeren Of en zo ja, wanneer we kunnen beschikken over de notitie
die door K+V is opgesteld t.b.v. de discussie in het DB van de regio. Daarmee geef je
enige richting aan de discussie op een dergelijke avond.
7. Stukken ter bespreking
a. Memo rekenkamercommissie
o Na toelichting, door de raadsgriffier m.b.t. de uitkomsten van een onderzoekje bij
buurgemeenten, willen de commissieleden deze memo opnieuw bespreekbaar maken
binnen de fracties.
Advies commissie: deze memo kan in de volgende raadcyclus opnieuw als bespreekstuk
worden geagendeerd in de raadsadviescommissie Bestuur.
b. Programmabegroting 2010 Regío Rivierenland
o Het voorgestelde antwoordt van het college van B&W mag naar de Regio toe, wat de
commissieleden betreft kan het nog worden aangevuld met concrete doelstellingen die
voorzien worden van een richtbedrag.
Advies commissie: de voorgesfelde gevoelens aan hef AB van de regio meedelen.
8. Stukken ter advisering
a. Voorstel tot het instemmen met het rapport "onderzoek naar aanbestedingsbeleid in de
gemeente Neerijnen" van de rekenkamercommissie Neerijnen. (2009-04-8337)
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o De heer E. Horselenbera (secretaris rekenkamercommissie) verzorgt een korte
inleiding/toelichting op het rapport.
Advies commissie: dit voorstel kan als besareekstuk voor de raad worden geagendeerd.
b. Voorstel tot het vaststellen van het jaarverslag 2008 Archiefbeheer en -zorg gemeente
Neerijnen (2009-04-9397)
Advies commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
c. Voorstel om in te stemmen met de jaarrekening 2008 Gemeenschappelijke Regeling.
Hulpverlening & Veiligheid Gelderland-Zuid (2009-04-3496)
o Tijdens de behandeling van dit voorstel in de commissie is besloten om het besluit aan
te vullen met punt D: niet in te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve
Regionalisering Brandweer. Temeer omdat het algemene gevoelen is binnen onze
gemeenteraad dat regionalisering van de brandweer nog niet genoeg voordelen biedt
t.o.v. ons eigen, goed functionerende brandweerkorps met al haar vrijwilligers.
o De heer Beukers (lüst Beukers) vraagt OF het weerstandsvermogen dat is opgebouwd
zo groot dient te zijn.
o Buraemeester De Zeeuw moet dit even nazien, kan er zo geen antwoord op geven. Er
wordt nl. verwezen naar de toelichting en die ís nu even niet voorhanden. Toeze_ g!ina
buraemeester De Zeeuw: ze zal deze vraag over de hoogte van het
weerstandsvermogen even per e-mail beantwoorden.
Advies commissie: dit voorstel, aangevuld met punt D in het besluit, kan als hamerstuk voor
de raad worden geagendeerd.
9. Rondvraag
- De heer Beukers (lüst Beukers) verzoekt om bij publicatie van voorgenomen
vergunningverlening reclameborden, in het vervolg de formaten te vermelden.
- Buraemeester De Zeeuw antwoordt dat dit niet gebruikelijk is en dat de onderliggende
stukken altijd voor iedereen ter inzage ligt.
- De heer Van Lith (VVD) verzoekt de Regio om een gezamenlijk standpunt te
verwoorden, richting de minister BiZa, over de consequenties voor het blauw op straat
ten aanzien van de voorgenomen bezuinigingen.
- Toezeaaina buraemeester De Zeeuw: zij zal dit melden bij de Regio.
- Mevrouw Bambacht (CDA) refereert aan het onderzoek CPB m.b.t. de 40 miljoen
beschikbare Aboutaleb-gelden. Hoe heeft onze gemeente deze gelden ingezet.
- Toezeaaina wethouder Sübers: zij zoekt dit uit en zak dit per e-mail beantwoorden.
- De heer Nühoff (GN) vraagt naar de postverwerking bij de gemeente m.b.t. de
binnengekomen subsidieaanvragen.
- Buraemeester De Zeeuw antwoordt dat dit op de dag van binnenkomst direct wordt
voorzien van een datumstempel. Daarmee is natuurlijk niet bekend op welk moment
men iets heeft gepost. Wethouder Sübers vult aan dat wanneer je er zeker van wilt
zijn dat een dergelijk verzoek ook binnen de gestelde termijn wordt ontvangen, het
beter is om dit "aangetekend" te verzenden of zelf bij het gemeentehuis af te geven.
Wethouder Van het Hoofd zegt dat al een paar jaar coulance is betracht t.o.v. de
verenigingen. Vorig jaar is schriftelijk aangegeven dat er dit jaar strikt volgens de
subsidieverordening wordt gewerkt.
- De heer Veeken (GN) vraagt het college om eens na te denken over AED's in de
dorpskernen.
- Wethouder Van het Hoofd antwoordt dat het college hier al mee bezig is.
- De heer Veeken (GN) komt nog even terug over de ingeschatte huuropbrengsten
MFC-Haaften m.b.t. de zaalhuur per uur voor verengingen. Hij verwacht toch dat de
Besluitenlijst commissie Bestuur 27 mei 2009, Pagina 3 van 4

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 4

Intern2009 - 1586



exploitatie onder druk komt te staan. Heeft hier zelf berekeningen voor gemaakt, die
hij het college ter controle zal toezenden.
10. Sluiting
- De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.
Vastgesteld in de vergadering van commissie Bestuur op 1 juli 2009,
De voorzitter,
. ool
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