
 

Besluitenlijst gemeenteraad  
(verwijst tevens naar het luisterverslag) 

 

Datum digitale vergadering 29 september 2020 

Zaak 45237 

Aanwezig: 

Fractie CDA D. van Zee-van Arendonk , J. Kerbel, A. van Krieken, A.C. Hakkert 

Fractie ChristenUnie (CU) F. Temminck, (tot 22.30  uur)  M.A. Kool-Tulp, A. van Willigen- 

 Verstegen 

Fractie D66 A.M.R. Karsemeijer , H. Boer Rookhuiszen-de Joode 

Fractie Dorpsbelangen (DB) H. de Man, K. de Heus-van Wijk, L.A.E.M. van Dun, , J.M. Daudeij,  

 H.M. Markenhof-de Jong 

Fractie GroenLinks (GL) A.S. Zierleyn 

Fractie Leefbaar Lokaal Belang 

West Betuwe (LLB) P. van Kuilenburg, C. Nijhoff,  M.T.M. Kock 

Fractie PvdA R.G.T. Hoogveld, H.B. Challik 

Fractie SGP J.G. van Maanen, G.A. Kievit, J.L.H. Bareman, H. Mulder 

Fractie Verenigd West  G.F. van de Water, J.J.M. Rietbergen   

Betuwe (VWB) 

Fractie VVD G.J. van Ochten, D.T. de Zeeuw-Wielde 

Voorzitter S. Stoop 

Griffier H.J. van der Graaff  

Wethouders  A. van Maanen, G. van Bezooijen, R.T. van Stappershoef, A.M. IJff 

 E.R. Goossens, S.T. Klein-de Jong 

Secretaris K. Coesmans 

Afwezig J.C.A. Blom-Leuvering (VWB), J.W. van der Lecq (GL),  

 L. van Bruchem (SGP), A.F.Broedelet (VVD) 

 

 

1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.07 uur en heet alle aanwezigen en luisteraars van harte 

welkom.  

 

De voorzitter memoreert de heer Fred Kloppenborg, Vrijdagmorgen 25 september jl. bereikte ons het 

bericht van het overlijden van de heer Fred Kloppenborg. Hij was gemeenteraadslid van West Betuwe 

voor de PvdA tot eind november 2019, toen hij om gezondheidsredenen terugtrad. Voordien was hij 

sinds 2008 gemeenteraadslid van de gemeente Lingewaal. Hij is 73 jaar geworden. 

 

2. Raadsspreekuur 

Van het raadsspreekuur wordt geen gebruik gemaakt. 
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3.  Vaststellen agenda 29 september 2020 

De motie vreemd aan de orde van de dag inzake de radartoren Herwijnen wordt als agendapunt 24 

toegevoegd aan de agenda. Met deze aanvulling wordt de concept raadsagenda vastgesteld. 

 

4. Vaststellen besluitenlijst 30 juni, 7 juli en 16 jul 2020 

De besluitenlijst van 30 juni wordt ongewijzigd vastgesteld. 

In de besluitenlijst van 7 juli is bij agendapunt 12b Motie vreemd aan de orde van de dag: Sanering 

golfbaan Spijk  een deel van de motie weggevallen en staat dat de CU zowel voor als tegen de motie 

heeft gestemd. De aangepaste besluitenlijst wordt opnieuw aangeboden aan de raad in de 

vergadering van 27 oktober 2020. 

De besluitenlijst van 16 juli wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5A  Informatienota Coronabeleid West Betuwe 

Het aantal besmettingen per kern is niet beschikbaar. Via de website WestBetuweincijfers.nl/corona 

zijn de cijfers van de gemeente West Betuwe inzichtelijk. Er wordt onderzocht of er nog een extra 

teststraat in het westelijk deel van Gelderland-Zuid opgezet kan worden.  

De vraag van D66 hoe om te gaan met afwezigheid van raadsleden tijdens de besluitvormende 

vergaderingen wordt besproken in het presidium. 

 

5. Ingekomen stukken 

In 112; Uitvoering sanering golfbaan Spijk 

De raad is zeer ontstemd over het feit dat het college de op 30 juni aangenomen motie m.b.t. de 

sanering van de golfbaan Spijk naast zich heeft neergelegd. Bovendien is de communicatie vanuit het 

college naar de raad hierover onder de maat geweest. De portefeuillehouder erkent dat dit anders had 

gemoeten. De uitvoering van de aangenomen motie is juridisch echter niet haalbaar en derhalve niet 

uitgevoerd. 

B1 06; glasvezel: er is een verschil tussen witte en grijze adressen t.a.v. de aansluiting op glasvezel. 

Witte adressen worden zeker aangesloten, de grijze adressen niet in alle gevallen. Wethouder 

Goossens zegt toe de raad op de hoogte te houden van de stand van zaken van de grijze adressen. 

IN103; natuurbegraven. DB wil dit onderwerp op de agenda van de raad zetten en zal dit inbrengen in 

het presidium. 

De raad stemt in met de afhandelingsvoorstellen van de lijst ingekomen stukken. 

 

6. Toelating en beëdiging raadsleden fractie PvdA en fractie VWB 

De heer J.J.M. Rietbergen is toegelaten en beëdigd als raadslid voor de fractie van Verenigd West 

Betuwe. De heer R.G.T. Hoogveld  is toegelaten en beëdigd als raadslid voor de fractie van Partij van 

de Arbeid. 

 

7. Benoemen burgerleden PvdA en ChristenUnie West Betuwe 

De nieuwe burgerleden, de heer R. van de Wardt namens de fractie PvdA en de heer  

A. van den Bogerd namens de fractie ChristenUnie zijn benoemd en beëdigd. 
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8. Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

9. Benoemen gemeentelijke vertegenwoordigers Algemeen Bestuur Avri 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

10. Toekenning middelen uit fonds Variks Belang 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

11. Vaststellen bestemmingsplan ‘Nieuwe Steeg, Herwijnen’ 

LLB merkt op dat de bijlage rapport 861 een concept van december 2019 is en dat bij de 

administratieve gegevens gemeente Lingewaal staat vermeld. De voorzitter antwoordt dat dit 

aangepast moet worden, maar geen gevolgen heeft voor het raadsvoorstel. 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

12. Geldend verklaren van 2 verordeningen Wet geurhinder veehouderijen 

Het besluit is conform voorstel aangenomen met 23 stemmen voor (DB, SGP, D66, CDA, VVD, LLB, 

VWB, PvdA, CU) en 4 stemmen tegen (GL en LLB). 

 

13. Beleidskader Zon 

Opgenomen in het verslag van het vervolg van de raadsvergadering op 30 september 2020. 

 

14. Definitieve oplossing verwerking incontinentiemateriaal en babyluiers 

Opgenomen in het verslag van het vervolg van de raadsvergadering op 30 september 2020. 

 

15. Vaststellen verordening Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe 

Opgenomen in het verslag van het vervolg van de raadsvergadering op 30 september 2020. 

 

16. Eerste wijziging verordening precario standplaatsen 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

17. Uitvoering motie Kernenbeleid 

Het besluit is conform voorstel aangenomen met 24 stemmen voor (DB, SGP, CDA, VVD, LLB, VWB, GL, 

PvdA, CU) en 2 stemmen tegen (D66) 

 

18. Vaststellen Gedragscode West Betuwe 

Stemverklaring VWB; stemt niet in met artikel 8.2 van de gedragscode. 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

19. Nota Grondbeleid West Betuwe 2020 

Stemverklaring VWB stemt in met het voorstel, maar merkt op dat het niet te rijmen valt met IN113; 

Verkeersproblematiek Geldermalsen Oost.  

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 
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20. Deelname en financiering stichting Fruit Tech Campus 

Stemverklaring GL; GL vraagt aandacht voor het punt verduurzamen, cofinanciering vanuit andere 

gemeenten in de regio en er is nu al geld uitgegeven terwijl de raad er bij de begrotingsbehandeling 

nog een besluit over moet nemen. 

Stemverklaring VVD; de VVD heeft een positieve grondhouding t.a.v. dit voorstel, maar zal het integraal 

afhandelen bij de begroting. 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

21. Vaststellen bestemmingsplan Heukelumseweg A704 

De heer De Man, DB, heeft niet deelgenomen aan de besluitvorming in verband met mogelijke 

persoonlijke betrokkenheid. Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

22. Vaststellen bestemmingsplan ‘Bommelweg U769’ in Herwijnen’ 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

23. Vaststellen bestemmingsplan brede school en woningen Spijk 

Stemverklaring D66; het verzet tegen dit plan in Spijk blijkt breder dan menigeen beseft. Het plan houdt 

rekening met het verdwijnen van basis onderwijs in Spijk. Het is een duur en ongewis avontuur. De 

lokale overheid moet ook durf hebben om bij voortschrijdend inzicht beter ten halve gekeerd dan ten 

hele gedwaald. In deze raad is daar onvoldoende steun voor, maar D66 hoopt dat bij het vaststellen 

van het integraal huisvestingsplan op basis van actuele informatie besluiten genomen worden. 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

24. Motie vreemd aan de orde, radartoren  

Opgenomen in het verslag van het vervolg van de raadsvergadering op 30 september 2020. 

 

25. Mededelingen 

Wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

26. Rondvraag 

 D66 vraagt naar de uitstaande vraag om aan te sluiten bij de P10-lobby. De voorzitter antwoordt 

dat in het college is besloten aan te sluiten. De informatienota hierover wordt naar de raad 

gestuurd. 

 LLB vraagt naar de kosten voor het formatieproces 2020. De griffie zal een overzicht maken. Op 

de vraag naar de bezoldiging van wethouders en de wachtgeldverplichting antwoordt de voorzitter 

dat dit in de wet is geregeld en openbaar beschikbaar. Hij verwijst daarvoor naar de 

rechtspositiebesluiten decentrale politieke ambtsdragers.  

 LLB vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het bestuur en financiële situatie van de Burcht van 

Haeften. De portefeuillehouder zegt toe deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

 VWB vraagt naar de situatie rondom het met verf bespuiten van grafzerken. LLB sluit zich daarbij 

aan en vraagt naar wilde bloemen die gezaaid zijn bij begraafplaatsen wat een slordige indruk 

maakt. Wethouder Klein-de Jong antwoordt dat dit nooit had mogen gebeuren. De verf is direct 

verwijderd en het college heeft excuses aangeboden.  
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Er zijn procedures voor het markeren van graven en deze moeten strikt gevolgd worden. T.a.v. de 

wilde bloemen vraagt de wethouder of er specifieke vragen zijn, op de klacht van een inwoner is 

actie genomen. 

 

27. Schorsing 

De voorzitter schorst de vergadering tot woensdag 30 september 20.00 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van 27 oktober 2020, nummer 2020/125A 

 

 

de griffier,      de voorzitter, 

Hans van der Graaff    Servaas Stoop 


