
Besluitenlijst raadsvergadering
overleg Raadsvergadering (8853~2354)
datum overleg Donderdag 9 juli 2009 van 19.30 tot 23.00 uur
locatie Raadzaal
aanwezig De heer J. Andriesse (PvdA), de heer E.J. van Tellingen (PvdA),
mevrouw W. Bambacht-de Jongh (CDA), de heer P.J. Scheurwater
(CDA), de heer E.J. Nieuwenhuizen (CDA), mevrouw D.T. de Zeeuw-
Wielders (VVD), de heer L.D. van Lith (VVD), de heer A. Overheul
(VVD), de heer H. Mulder (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 I.H.C. Winsser (PvdA) en de heer T. Kool (SGP).
1. Opening
· De heer Kool en mevrouw Winsser zijn verhinderd.
2. a. Spreekrecht
· Van het spreekrecht is in deze vergadering gebruik gemaakt door:
o De heer W. Boer uit Neerijnen, m.b.t. agendapunt 7b
o Mevrouw G.A. Dullaart uit Waardenburg, m.b.t. agendapunt 7b
o Mevrouw A.M.J. den Hartog uit Neerijnen, m.b.t. agendapunt 7b en
o Mevrouw W. de Bruin uit Waardenburg, m.b.t. agendapunt 7b
b. Bepalen voorstemnummer
· Nummer 11, de heer H. Mulder (SGP)
3. Vaststelling agenda
· Mevrouw Van Kuilenburg (GN) dient een motie in voor een niet op de agenda
voorkomend onderwerp. Deze wordt toegevoegd aan de agenda onder punt 7h.
4. Besluitenlijst van 23 april 2009
o Mevrouw Bambacht (CDA) wijst op een tekstuele fout op pagina 3. Daar staat
vermeld bij c. Molenveld. Dit moet zijn Molenstraat. De wijziging wordt verwerkt.
- De áesluitenlijst is gewijzigd vastgesteld.
5. Mededelingen
- Algemene mededelingen:
o Burgemeester De Zeeuw deelt mede dat de Stedenbouwkundige visie op hoofdlijnen
voor Haaften-Noord gereed is en deelt aan alle raadsleden een situatieschets uit. In
de raadcyclus van september 2009 komt er een voorstel richting uw raad.
o Burgemeester De Zeeuw heeft vanmiddag een vergadering van het Regionaal
College bijgewoond. Daarin kwam de bezuinigingen op de politie uiteraard weer ter
sprake. De regio zou mogen beschikken over 1.235 fte, heeft er momenteel 1.144 en
gaat door de bezuinigingen terug naar 1.044 fte. Daarbij wordt gezegd dat dit niet ten
koste zal gaan van het "blauw op straat". Samen met haar collega's in het Regionaal
College vindt ze dit geen geloofwaardig verhaal meer en is voornemens om dit
samen en in overleg met haar collega's openbaar kenbaar te maken.
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Mededelingen regio/intergemeentelijke samenwerking
o Mevrouw De Zeeuw (WD) doet kort verslag over de uitgebreide AB-vergadering van
de Regio Rivierenland van 22 juni 2009.
o Proarammabearotina 2010; het DB heeft een taakstellende bezuinigings-
opdracht (via de portefeuilleoverleggen voor noodzakelijke input) opgelegd
gekregen van circa € 350.000,=. Hiervoor komt het DB in september met
voorstellen. Daarna wordt bekeken wat daarvan de consequenties zijn.
o Toekomst reaionale samenwerkina; rapport KpIusV blijft als basis bespreekstuk
binnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
o Tarief bouw- en sloopafval; moet zo gemakkelijk mogelijk toegankelijk zijn.
o Inzamelina kunststofverpakkin en; voorlopig geen 4e container. Inzameling op
voorhand met plastic zakken, deze oplossing zal later opnieuw worden bekeken.
o Proceshlan AVRI; hierover zal de portefeuillehouder Milieu u bijpraten in de
eerstvolgende raadadviescommissie Ruimte van 17 september 2009.
o Samenwerkina AVRI-LANDER; akkoord bevonden.
o Toekomst GGD; vrijwillige samenwerking is nog niet gelukt. Verder is dit
onderwerp volgens vergaderstuk besproken.
o Elektronisch Kind Dossier (EKD); ingebracht om alleen wettelijke taken uit te
voeren. Bij het opstellen van bezuinigingen oud voor nieuw beleid afwegen.
o Buraemeester De Zeeuw vult aan dat opplussen van de begroting van de Regio met
± € 80.000,= wordt veroorzaakt door de sociale rechercheur van Culemborg, die ze
ook zelf betalen.
o De heer Mulder (SGP) zegt dat de Auditcommissie de jaarrekening en de
accountantsverklaring met de accountant heeft besproken en akkoord bevonden.
o De heer Mulder (SGP) geeft aan dat in datzelfde overleg ook het rekenkamerrapport
"verbonden partijen" weer is besproken. Ten aanzien van de aanbeveling om eens
per 4 jaar een nota verbonden partijen vast te stellen, is nu afgesproken dat er
algemene (spel-)regels zullen worden opgesteld voor het aangaan van verbonden
partijen. Daarnaast blijft de paragraaf in de begroting en de rekening gehandhaafd en
zal jaarlijks worden geactualiseerd.
o De heer Mulder (SGP) zegt dat de memo over tussentijdse winst-/verliesneming bij
grondtransacties zal worden opgenomen in de financiële verordening. Waarbij onder
het kopje "bevoegd orgaan" het woordje "tenminste" wordt ingevoegd. De zin luidt
dan als volgt: Om een goed inzicht te verkrijgen in de grondexploitaties en het
verloop daarvan worden deze exploitaties tenminste periodiek herzien bij het
opstellen van de jaarrekening.
6. Hamerstukken
a. Ingekomen stukken (raadcyclus 4 versie 11 mei 2009 en raadcyclus 5 versie 9 juni 2009)
Mevrouw Van Kuilenbura (GN) merkt op dat in de raadsadviescommissie Welzijn is
afgesproken, dat de Notitie vrijwilligers en mantelzorgers in Neerijnen en de Evaluatie
(tussenbalans) WMO gemeente Neerijnen geagendeerd zullen worden in de eerstvolgende
commissievergadering Welzijn op 15 september 2009.
o De lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.
b. Voorstel tot het opheffen van de Gemeenschappelijke regeling van de Instelling voor
Openbaar Speciaal Basisonderwijs in de Betuwe met ingang van 1 augustus 2009 (2009-04-
8814)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in
overeenstemming met het voorstel.
c. Voorstel tot het vaststellen van de verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Neerijnen
( 2009-04-2595)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in
overeenstemming met het voorstel.
d. Voorstel tot het vaststellen van het jaarverslag 2008 Archiefbeheer en -zorg gemeente
Neerijnen (2009-04-9397)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in
overeenstemming met het voorstel.
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e. Voorstel om in te stemmen met de jaarrekening 2008 Gemeenschappelijke Regeling
Hulpverlening & Veiligheid Gelderland-Zuid (2009-04-3496)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in
overeenstemming met het voorstel.
f. Voorstel tot het honoreren van de verzoeken van de verenigingen/instellingen uit Varik en
Heesselt om een bijdrage uit de baten van de Stichting Varik's Belang conform overzicht
(2009-05-6420)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in
overeenstemming met het voorstel
g. Voorstel tot het intrekken van de APV 2009 versie 2 en het vaststellen van de APV 2009
versie 3 (wijziging stookbeleid) (2009-05-8782)
o Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in
overeenstemming met het voorstel
o Mevrouw De Zeeuw (VVD) vult aan dat in de rondvraag van de AB-vergadering van de
Regio, de gemeente Buren heeft gememoreerd dat dit onderwerp in Neerijnen is
geagendeerd. Instemmend knikken bínnen het AB gaf aan dat meerdere gemeenten de
ontwikkeling nauwlettend zullen volgen en gaan bezien OF dit ook binnen hun gemeente
toepasbaar is.
7. Bespreekstukken
a. Voorstel tot het instemmen met het rekenkamerrapport "onderzoek aanbestedingsbeleid
gemeente Neerijnen" (2009-04-8337)
o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het voorstel, waarb~
aangetekend dat de VVD tegen aanbeveling 1 heeft gestemd.
b. Memo onderzoek reclamemast Waardenburg (2009-04-0455)
o Mevrouw Van Kuilenbura~GN) dient een amendement in om € 45.000,= te investeren in
bomen om de mast uit het zicht vanaf de Dorpsstraat/Waalbandijk te onttrekken.
o Het amendement wordt in stemming gebracht en met 8 stemmen tegen en 5 stemmen
voor vervvorpen. De fracties van PvdA, lijst Beukers en GN hebben voor het amendement
gestemd en de fracties van SGP, CDA en VVD hebben tegen gestemd.
o Het collegeadvies uit de memo wordt na beraadslaging ondersteund door de fracties van
VVD, SGP en CDA, terwijl de fracties van PvdA, lijst Beukers en GN het collegeadvies
niet ondersteunen.
c. Voorstel tot het verfijnen van het Cultuurhistorisch beleid voor de gemeente Neerijnen (2009-
04-1604)
o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het voorstel, waarbij
opgemerkt dat bij punt B in het besluit het woordje "voorjaarsnota" wordt vervangen door
"begroting". De VVD maakt een voorbehoud bij aanbeveling J uit de Cultuurhistorische
nota.
d. Voorstel tot het vaststellen van de Woonvisie Neerijnen (2009-05-5690)
o Toezeagiing wethouder Prosman: zal de raad- en commissieleden een memo doen
toekomen met een nadere onderbouwing van de vermelde getallen uit de woonvisie in
relatie tot de getallen die zijn gebruikt in de presentatie van het team BoWo over de
lopende projecten RO.
o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het voorstel.
e. Voorstel tot het vaststellen van de Verantwoording 2008, bestaande uit het jaarverslag en de
jaarrekening 2008 (2009-05-8605)
o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het voorstel.
f. Voorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 2009 (2009-05-9769)
o Diverse fracties uit de gemeenteraad hebben te kennen gegeven aan het colfege van
B&W om op voorhand mee te willen denken over de invulling van de bezuinigingen.
o Na beraadslaging besluit de gemeenteraad in overeenstemming met het voorstel.
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g. Initiatiefvoorstel Gemeentebelangen betreffende Verlaging rioolrecht
o Na beraadslaging en stemming verwerpt de gemeenteraad het initiatiefvoorstel met 9
stemmen tegen en 4 stemmen voor. Hierbij aangetekend dat de fracties van lijst Beukers,
CDA, VVD en SGP tegen en de fracties van PvdA en GN voor hebben gestemd.
h. Motie van Treurnis (ingediend door Gemeentebelangen Neerijnen)
o Na beraadslaging verwer t de gemeenteraad de Motie met 11 stemmen tegen en 2
stemmen voor. Hierbij aangetekend dat de fractie van GN voor de Motie heeft gestemd
en de fracties van CDA, VVD, SGP, PvdA en lijst Beukers tegen.
8. Rondvraag
o De heer Beukers (lijst Beukers) verzoekt tot plaatsing van een nieuw bushokje (abri) in
Opijnen. Liefst nog voordat de winterperiode aanbreekt.
o De heer Andriesse (PvdA) vraagt om het effect van de plaatsing van de verkeersborden
voor motorrijders op de waaldijk in het najaar te evalueren.
o Wethouder Van het Hoofd kan de evaluatie toezeggen, alleen niet precies wanneer die kan
plaatsvinden. Dit project is opgestart in samenwerking met de gemeente Lingewaal. Dus
zal daarover eerst overleg gevoerd moeten worden met die partij.
o Mevrouw Van Kuilenburq (GN) over het plan Hoenderkampen te Hellouw. Ze merkt op dat
er na de ophoging nu vele schuurdeuren uitkomen in de brandgang, dus op
gemeentegrond in plaats van op eigen grond. Dit veroorzaakt problemen bij het verkrijgen
van de Politiekeurmerk veiligheid. Ze verzoekt de wethouder hiernaar te laten kijken.
o Wethouder Van het Hoofd antwoordt dat dit allemaal al lang met de betrokken bewoners is
gecommuniceerd door wethouder Prosman, waarbij hijzelf als toehoorder aanwezig is
geweest.
9. Sluiting
o De voorzitter dankt alle aanwezigen voor zijn/haar inbreng en wenst iedereen een prettige
vakantie toe. Ze sluit de vergadering om 23.00 uur.
Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op 24 september 2009
De raadsgriffier,
De voorzitter,
K.G. Steenbergen L.A.G.M. de Zee - Lases
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Overzicht stand van zaken toezeggingen raad en raadsadviescommissies 9 juli 2009
inclusief voortgang categorie D lijst ingekomen stukken, versie 31 augustus 2009 (65381)
Commissie Welzi'n 30 'uni 2009
Betreft agendapunt Omschrijving
Portefeuille-
houder
Agendapunt 6 (30 Voordat vrijwilligersverzekering wordt Van het Hoofd
iuni 2009) I afgesloten wordt de overeenkomst I
Status
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