
Besluitenlijst raadsvergadering
overleg Raadsvergadering
datum overleg Donderdag 29 oktober 2009 van 19.30 tot 22.40 uur
locatie Raadzaal
aanwezíg De heer J. Andriesse (PvdA), de heer E.J. van Tellingen (PvdA),
mevrouw I.H.C. Winsser (PvdA), Mevrouw W. Bambacht-de Jongh
(CDA), de heer P.J. Scheurwater (CDA), de heer E.J. Nieuwenhuizen
(CDA), mevrouw D.T. de Zeeuw-Welders (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),
mevrouw J.W. Vonk-van Meteren (loco-raadsgriffier), de heer F.C.M.
van het Hoofd (wethouder), de heer D. Prosman (wethouder) en
mevrouw M.L.P. Síjbers (wethouder).
afwezig met kennisgeving ---
1. Opening
2. a. Spreekrecht
· Er is in deze raadsvergadering geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
b. Bepalen voorstemnummer
· Nummer 13, de heer P.J. Scheurwater (CDA).
3. Vaststelling agenda
· De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 24 september 2009
· Mevrouw Van Kuilenburq~GN): pag.3 bij 8. Rondvraag: uitlatingen Beukers waren in
commissie Ruimte in plaats van in commissie Bestuur.
· Verder worden er geen op- en/of aanmerkingen gemaakt, waarmee de besluitenlijst
gewijzigd is vastgesteld.
5. Mededelingen
a. Algemene mededelingen
- geen
b. Mededelingen regio/intergemeentelijke samenwerking
- Burqemeester De Zeeuw doet verslag van het overleg Regionaal College. De conclusie over
het voorstel voor regionalisering van brandweer is dat de randvoorwaarden nog niet rijp zijn
voor behandeling in de gemeenteraden. De motie van Neerijnen stond ook op de agenda.
Burgemeester heeft gevraagd ook andere alternatieven te onderzoeken. Er komt geen
besluitvorming voor 1 januari 2010. Dit biedt ruimte om in tijd of in gemeenten te gaan
faseren.
- De heer Van Tellin4en (PvdA) vraagt of dit betekent dat is uitgesproken dat wordt
onderzocht of de brandweerkorpsen bij de gemeenten kunnen blijven.
- Burgiemeester De Zeeuw geeft aan dat artikel 26 (positie vrijwilligers) belangrijk is en nu
ruimte geeft voor discussie.
- Mevrouw Bambacht~CDA) doet verslag van de AB vergadering.
1. De motie om in gezamenlijkheid de consequenties van de Rijksbezuinigingen te
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onderzoeken voor vooralsnog niet ten uitvoer gebracht.
2. Voor het verplaatsen van de molen van Wadenoyen is een extra bijdrage nodig van
€ 100.000,--.
3. Om de reserves Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) terug te storten naar de
gemeenten was verdeeldheid onder de portefeuillehouders.
4. Bezuinigingsvoorstellen 2010: Neerijnen heeft bepleit het bezuinigingsbedrag te verhogen
door screening en preventie bij logopedie te bundelen. Komt terug in AB december.
5. AVRI: de 2 gekozen varianten worden uitgewerkt. De Raad van Commissarissen van Avri
Ontwikkeling heeft laten weten terug te treden. Voorstel in AB december.
6. Presentatie over Toekomst Regionale Samenwerking. De sheets van de presentatie
worden via griffíe verspreid onder gemeenteraadsleden. Op 9 november a.s. is hierover
informatiebijeenkomst in Gambora te Gameren om 20.00 uur.
6. Hamerstukken
a. Ingekomen stukken (overzicht ter inzage liggende stukken voor raadsvergadering 29 oktober
2009, versie 1 oktober 2009)
- De lijst Ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld
b. Voorstel tot het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening 2008 van Stichting Fluvium
(2009-07-9947)
- Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad
overeenkomstig het voorstel.
c. Voorstel tot het vaststellen van de gewijzigde "Verordening reïntegratie en beleidsregels
reïntegratie Wwb gemeente Neerijnen" (2009-07-551)
- Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad
overeenkomstig het voorstel.
d. Voorstel tot het vaststellen van de "Algemene verordening kabels en leidingen" (2009-07-
3277)
- Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad
overeenkomstig het voorstel.
e. Voorstel tot het vaststellen van de "Verordening telecommunicatie" (2009-07-3277)
- Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad
overeenkomstig het voorstel.
7. Bespreekstukken
a. Voorstel Audioverslaglegging vergaderingen gemeenteraad en raadadviescommissies en
vervanging geluidsapparatuur raadzaal (2009-07-10344)
- Na beraadslaging besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel, met de
aantekening dat de fracties van VVD en CDA tegen besluit b. en é. hebben gestemd.
ToezepAing burgemeester De Zeeuw: In onze nieuwsrubriek, op onze website en in een
persgesprek zal de aandacht worden gevestigd op de mogelijkheid de vergaderingen van
raadadviescommissies en gemeenteraad via Internet te beluisteren.
b. Voorstel urenuitbreiding raadsgriffier (2009-07-7765)
- Na beraadslaging besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel, met de
aantekening dat de fracties van VVD en CDA tegen het besluit hebben gestemd.
Het college van b&w geeft als suggestie voor de invulling van het besluit onder b. mee dat een
besparing in de meerjarenbegroting gevonden kan worden in de inzet van het werk dat de
griffier achter laat in de organisatie. Voor de invulling van het inhoudelijke werk kan iemand
tegen een lager salarisniveau worden aangetrokken, waardoor een besparing van circa
€ 11.000,-- reëel genoemd kan worden. Voor de resterende € 27.000,-- dient uw
gemeenteraad dekking aan te geven bij de ombuigingsvoorstellen in de
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begrotingsvergadering van 12 november a.s.
c. Voorstel tot het verlenen van subsidie aan Verenging Dorpsbelangen Hellouw (2009-07-4955)
- Na beraadslaging besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel, met de
aantekening dat de fracties van CDA, Lijst Beukers en PvdA tegen besluit b. hebben
gestemd.
d. Voorstel tot het vaststellen van het "Bestemmingsplan kern Est" (2009-07-10111 )
- Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad
overeenkomstig het voorstel.
e. Voorstel tot het vaststellen van de kaderstellende notitie "Ontwikkeüng Centrumplan
Waardenburg" en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 100.000,00
(2009-07-9937)
- De heer Nijhoff (GN) legt een verklaring af.
Naar aanleiding van de beraadslaging van de verschillende fracties stelt het college van b&w
voor het besluit als volgt te formuleren:
a. Een kaderstellende notitie 'ontwikkeling Centrumplan Waardenburg' te ontwikkelen, na en
ín overleg met de zíttende ondernemers.
b. De resultaten en consequenties van het overleg met de zittende ondernemers terug te
koppelen in Raadscommissie Ruimte.
c, Hiervoor een voorbereidingskrediet van € 10.000,-- beschikbaar te stellen.
Na beraadslaging besluit de gemeenteraad overeenkomstig het gewijzigde besluit.
Voorstel tot vaststelling van "startnotitie Ontwikkelingen Kerkewaard" (2009-07-564)
- De heer Andriesse (PvdA) dient een amendement in tot wijziging en aanvulling van het
voorliggende besluit.
Het amendement van PvdA luidt als volgt:
a, de bijgevoegde kaderstelling voor verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Kerkewaard
vast te stellen
b. de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kerkewaard nadrukkelijk en onlosmakelijk
onderdeel te laten zijn van het regionaal bedrijfsterreinenbeleid.
c. bij de verdere ontwikkeling en uitwerking van de plannen voor het bedrijventerrein vanaf
heden de bevolking van de kernen Haaften, Tuil en Waardenburg intensief en interactief te
betrekken.
d, het college opdracht te geven om binnen het vastgestelde kader en de aanvullingen
genoemd in b en c van dit besluit, verdere invulling te geven aan een nieuw bestemmingsplan
voor verdere uitbreiding van activiteiten op het bedrijventerrein Kerkewaard.
Na schorsing door de voorzitter stelt het college van b&w voor het amendement over te
nemen met aanpassing van punt c. over het betrekken van de bevolking.
Het aanpassingsvoorstel door college van b&w luidt:
c. bij de verdere ontwikkeling en uitwerking van de plannen voor het bedrijventerrein de lokale
bevolking te betrekken.
Na stemming is het amendement van PvdA verworpen: voor fracties van PvdA en GN; tegen
fracties van SGP, VVD en CDA.
Na stemming is het amendement met aanpassingsvoorstel van het college van b&w
aangenomen: voor fracties van SGP, VVD en CDA; tegen fracties van PvdA en GN.
Líjst Beukers is tegen het gehele besluit.
g. Voorstel tot vaststelling "Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan 2010" (2009-
07-1083)
Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel, met de
aantekening dat de fractie van GN en de heer Overheul (VVD) tegen het besluít hebben
gestemd.
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h. Voorstel tot mandatering richtlijnen "m.e.r. Heesseltsche Uiterwaarden" (2009-07-9008)
Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel, met de
aantekening dat de fractie van Lijst Beukers tegen het besluit heeft gestemd.
Rondvraag
- Mevrouw De Zeeuw (VVD): heeft, vanwege bereikbaarheid voor hulpdiensten, moeite met de
aangelegde plateaus op de Esterweg.
Wethouder Van het Hoofd geeft aan dat de Esterweg is ingericht conform de eisen die worden
gesteld aan een 60-km weg.
De heren Mulder (SGP) en Scheurwater (CDA) zijn van mening dat de Esterweg keurig is
ingericht en prima is uitgevoerd. Zij horen veel positieve geluiden hierover.
- De heer Nühoff (GN) geeft nogmaals aan dat diverse mensen uit Ophemert bijgepraat
wensen te worden over het MFC.
Toezeaaina Buraemeester De Zeeuw: in het eerstvolgende overleg van de stuurgroep zal zij
dit aan de orde te stellen.
- Mevrouw Winsser (PvdA) wil helderheid over de te voeren discussie over bezuinigingen
bibliotheek.
Toezeaaina wethouder Van het Hoofd: stelt memo op over de te voeren discussie over
bezuiniging bibliotheek.
- De heer Beukers (LÜst Beukers) heeft begrepen dat wethouder de maatregelen Zandstraat
Opijnen (bij school) in het voorjaar van 2010 uit wil voeren. Hij vraagt met de verplaatsing van
het bushokje niet te wachten tot die tijd, maar dit met spoed uit te voeren.
Wethouder van het Hoofd geeft aan dat werkzaamheden die nu uitgevoerd kunnen worden,
ook worden uitgevoerd en dat werkzaamheden die nog nader bezien moeten worden, worden
uitgesteld.
Verplaatsing van een bushokje kost circa € 6.000,--. Het beleid is, dat bushokjes die vernield
zijn, worden verwijderd en niet worden teruggeplaatst. Er is geen budget voor verplaatsing van
het betreffende bushokje, tenzij de gemeenteraad hiervoor budget beschikbaar stelt.
- De heer Kool (SGP) hoort geluiden over het verplaatsen van de bushalte in Waardenburg
richting de Coop en maakt zich hierover zorgen in het kader van veiligheid.
Toezecyaina wethouder Van het Hoofd: is bekend met de plannen van provincie Gelderland en
zal hierover een memo opstellen.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur.
Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op 12 november 2009
De raadsgriffier,
. . Steenbergen
D rzi
L.A.G.M. d ases
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