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Hoofdstuk 1 - Bestuur en Ondersteuning 

Nr. Onderwerp Resultaat volgens CUP (d.d. 2019) Voortgang Toelichting voortgang 

          

1 
We stellen een uitvoeringsagenda op voor de 

samenleving 

College Uitvoeringsprogramma   Het CUP is opgesteld en gedeeld met de raad bij de Perspectiefnota 2020 (vergadering 02 juli 2019). 

Monitoringsrapportage Bidbook (gekoppeld aan 2e 
bestuursrapportage) 

  
Uitvoering en monitoring Bidbook vindt plaats door het 
opstellen van kernagenda's met de kernen. In Q1 2022 worden de laatste kernagenda's opgeleverd. 

2 
Waar mogelijk vereenvoudigen of schrappen 

belemmerende regelgeving en procedures 
Is uitgangspunt bij de harmonisatietrajecten, na 

afronding volgt QuickScan (evaluatie) 
  Is onderdeel van onze reguliere werkprocessen, waarbij expliciet wordt gekeken naar procesverbetering en leanmanagement. 

3 
Dienstverlening dichtbij en op maat, 

waardering klanttevredenheid is een 7,5 
uiterlijk 2022 

Klanttevredenheidsonderzoeken, resulterend in plan 
van aanpak verbetermaatregelen 

  
In 2020 hebben we een 0-meting gehouden naar de klanttevredenheid. De inwoners waarderen de gemeente gemiddeld met een 
6,4. We voeren acties uit om de dienstverlening te verbeteren en hebben dit in een apart programma dienstverlening belegd.  

4 

Gebiedsmakelaars zorgen voor de verbinding 
met de kernen en het bieden van ruimte voor 

initiatieven. Elk gebied krijgt een 
gebiedswethouder 

Aanwijzen gebiedsmakelaars en gebiedswethouders   Zowel gebiedsmakelaars als gebiedswethouders zijn actief. 

Uitwerken plan van aanpak inclusief middelen.   
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de realisatie van 26 kernagenda's die dienen als plannen voor de toekomst. Voor 
de uitvoering is in de raadsvergadering van 29 september 2020 een bestemmingsreserve ingesteld van 1 miljoen euro. 

5 
We onderzoeken de samenwerking met de 

verbonden partijen 

Onderzoek samenwerking ODR   
In de raadsvergadering van 21 april 2020 heeft de raad besloten om de vergunningverlening bouwen terug te halen van de ODR 
en in eigen huis te beleggen. 

Evaluatie samenwerking Avri (deel IBOR)   Evaluatienotitie DVO Ibor opgesteld, raadsvergadering 29 juni 2021. 

Evaluatie samenwerking BWB   
In het najaar van 2020 is de samenwerking met BWB geëvalueerd. Facilitaire zaken is in 2021 ondergebracht bij BWB en het 
team Financieel advies is juist in eigen huis georganiseerd. Juridische zaken blijft bij West Betuwe. 

6 
We beperken de externe inhuur tot specifieke 

expertise 

Afweging invulling vacatures en flexibele schil; tijdelijk 
budget voor flexibiliteit in de organisatie en het 

organisch toegroeien naar de nieuwe organisatie- 
inrichting 

  

Inhuur geschiedt op bestaande budgetten voor bijvoorbeeld personeel en projecten. We beschikken niet over specifieke 
inhuurbudgetten. We huren in omdat de formatie niet voorziet in piekwerkzaamheden, bijvoorbeeld grotere projecten die binnen 
beheerplannen of projecten gepland worden of door ziekte. We huren dan in ten laste van projectbudgetten en beschikbaar 
budget binnen de beheerplannen. Voor flexibiliteit in de organisatie kiezen we er soms voor om vacatures bewust nog niet in te 
vullen en huren we in ten laste van het vacaturegeld. Volgens landelijke kengetallen is de inhuur gemiddeld 15% tot 20% van de 
loonsom. In 2019 en 2020 kwamen we iets hoger uit. Dit is verklaarbaar vanwege het feit dat we voor de harmonisatie en 
implementatie fusie ook tijdelijk hebben ingehuurd.  

7 
West Betuwe informeert en communiceert 

proactief 

Communicatiebeleid, inclusief profileren van gemeente 
(=gebiedsmarketing) 

  
Visie en uitvoeringsprogramma Gebiedsmarketing 'West Betuwe op de kaart' vastgesteld (raadsvergadering 30 november 
2021). Ook is de communicatiestrategie 'Met aandacht luisteren en communiceren' vastgesteld (collegevergadering 13 juli 
2021) 

Onderzoek naar bereik en waardering 
gemeentekanalen 

  
In 2020 hebben we een 0-meting gehouden naar de klanttevredenheid. De inwoners waarderen de gemeente gemiddeld met een 
6,4. Sindsdien voeren we acties uit om de dienstverlening te verbeteren, zoals het thuisbezorgen van rijbewijzen en 
reisdocumenten en het openen van het omgevingsloket. 

8 Huisvesting gemeente West Betuwe 

Projectplan definitieve centrale huisvesting   
In mei 2021 heeft het college van B&W het Technisch Ontwerp en het Bestek van de renovatie en aanbouw van het 
gemeentehuis vastgesteld. In juni 2021 is het bestuur, de publieksbalie en het personeel verhuisd naar tijdelijke kantoorpanden.  

Uitvoering en inrichting centrale huisvesting   
Op 22 december 2021 is het contract tussen de gemeente en aannemer om WAM & Van Duren Bouw BV. te Winterswijk 
getekend. De her- en vernieuwbouw van het gemeentehuis start in het voorjaar 2022. 
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Hoofdstuk 2 - Veiligheid 

Nr. Onderwerp Resultaat volgens CUP (d.d. 2019) Voortgang Toelichting voortgang 

          

1 
Een inloopspreekuur voor wijkagenten en 

BOA's in de kernen 
Integraal handhavingsbeleid   

In de raadsvergadering van 31 maart 2020 is het Handhavingsbeleid West Betuwe vastgesteld. Door Corona en het toezicht en 
de handhaving van de Corona-maatregelen is nog geen uitvoering gegeven aan het onderwerp. Wel wordt in Q1 2022 gestart 
met wijkgericht werken. Elke kern heeft een 'eigen' wijkagent en boa. Hier wordt bij aanvang over gecommuniceerd.  

2 
Inzet hulpdiensten blijft op niveau en we 

zetten in op uitbreiding wijkagenten en waar 
nodig BOA's 

Integraal handhavingsbeleid met uitbreiding naar 5 fte 
BOA’s met lobby en samenwerking in de regio 

  
Het aantal wijkagenten in West Betuwe voldoet aan de landelijke norm. Op dit moment zijn er 10 wijkagenten. De verwachting is 
dat de 5e Boa-vacature in Q1-2022 is ingevuld.   

3 
Tijdelijk cameratoezicht bij overlast en 

vandalisme 
Integraal handhavingsbeleid   

Er is een beleids- en toetsingskader voor cameratoezicht openbare plaatsen West Betuwe vastgesteld d.d. 16 juni 2020 
(Raadsinformatienota op lijst ingekomen stukken raadsvergadering 29 september 2020). Deze notitie bepaalt wanneer 
cameratoezicht in geval van bv. overlast en vandalisme al dan niet ingezet kan worden. Er is nog geen cameratoezicht ingezet. 

4 
Stimuleren buurtpreventieprogramma's, zoals 

AED's en app-groepen 
Plan van aanpak dekkend netwerk AED's   

We stimuleren om inwoners aan te laten sluiten bij Whatsappgroepen en hun AED in beeld te brengen, aan te melden als 
burgerhulpverlener of een AED aan te schaffen. Dit ter compensatie van de aanrijdtijden van de hulpdiensten. In de afgelopen 
jaren zijn vanuit het leefbaarheidsbudget diverse AED's geplaatst in de kernen. Ook de voertuigen van handhaving zijn uitgerust 
met een AED. 

5 Onderzoek naar beperken vuurwerkoverlast 
Plan van aanpak beperken vuurwerkoverlast inclusief 

eventueel aanwijsbesluit 
  

Door middel van een grondige voorbereiding van de jaarwisseling in samenwerking met de politie en de brandweer wordt 
getracht de vuurwerkoverlast te verminderen. Tot op heden is er reeds twee jaar lang een landelijk vuurwerkverbod. Er is geen 
aanwijzingsbesluit genomen voor vuurwerkvrije zones en daar is ook geen specifiek verzoek voor gekomen. Wel is ondanks het 
vuurwerkverbod een meldpunt vuurwerkoverlast door de gemeente opgericht. 

6 
Samenwerking met partners aan gewenst 

basisniveau van ondermijningsbewustzijn- en 
weerbaarheid 

Veiligheidsbeleid met afweging structurele 
voortzetting 

  
Het onderwerp ondermijning is en blijft prioriteit binnen de Uitvoeringsplannen. Er worden en zijn diverse projecten uitgevoerd. 
Denk bijvoorbeeld aan de lokale campagne Meld Misdaad Anoniem, waar de gemeente sinds 1 mei 2021 bij aangesloten is. 

7 
Integrale aanpak beheersing 

veiligheidsrisico's bij spoor, weg en water 
Beleid externe veiligheid met lobby en samenwerking 

op regionaal beleidsplan Veiligheidsregio 
  

Het beleid externe veiligheid is op 26 november 2019 door de raad vastgesteld. De gemeente geeft hier verder invulling aan 
door middel van risicocommunicatie en het organiseren van inspecties op risicolocaties.  

8 Handhaving Lingelandjes 
Afronding project handhaving Lingelandjes (pilot 2018 

en 2019) 
  Pilot is afgerond. 
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Hoofdstuk 3 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat 

Nr. Onderwerp Resultaat volgens CUP (d.d. 2019) Voortgang Toelichting voortgang 

          

1 
Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) - 

Project Zuid-Westboog Meteren 

Tracébesluit   Tracébesluit is genomen door Rijk, nu in afwachting van Raad van State. 

Overeenkomst met Ministerie uitvoering/overdracht 
Markkade 

  Volgt na Tracébesluit. 

Uitvoering maatregelen (monitoren overlast 
gemeentelijke wegen) 

  Volgt na Tracébesluit. 

Meekoppelkans hinderbeperking geluidsoverlast 
spoorbrug Waardenburg-Zaltbommel 

  Lobby loopt nog, overleg tussen betrokken gemeenten en provincies over evt. afspraak BO MIRT.  

2 
Beleids- en beheerplan schoonhouden 

verhardingen harmoniseren 
Beleids- en beheerplan schoonhouden verhardingen   Doorgeschoven naar volgende collegeperiode. Tot die tijd geven we uitvoering aan drie losse beheerplannen. 

3 
Verduurzamen wegenonderhoud met 

veiligheid als uitgangspunt 
Beleids- en beheerplan wegen (incl. wegbermen en 

markeringen) 
  Beheerplan Wegen 2021-2025 vastgesteld per 7 juli 2020. In uitvoering gegaan per 2021.  

4 Wegenlegger (wettelijke taak) harmoniseren Wegenlegger   Opstellen wegenlegger loopt door in 2022. 

5 
Beleids- en beheerplan baggeren 

harmoniseren 
Beleids- en beheerplan baggeren   

Dit beleids- en beheerplan is geïntegreerd in het beleids- en beheerplan watergangen, vastgesteld in de raadsvergadering van 1 
februari 2022. 

6 
Beleids- en beheerplan beschoeiingen 

harmoniseren 
Beleids- en beheerplan beschoeiingen   

Dit beleids- en beheerplan is geïntegreerd in het beleids- en beheerplan watergangen, vastgesteld in de raadsvergadering van 1 
februari 2022. 

7 
Projecten & onderhoud openbare ruimte uit de 

3 voormalige gemeenten 
Projecten en onderhoud uitgevoerd   

Deze projecten zijn o.a. geïntegreerd in de nieuwe beleids- en beheerplannen, welke zijn verantwoord in de paragraaf 
kapitaalgoederen van de afgelopen jaren. 

8 
Sluipverkeer A2/A15 (relatie met MIRT-A2 en 

onderzoek A15) 

Uitvoeren maatregelen sluipverkeer Beesd   Maatregelen zijn uitgevoerd, positief effect op snelheid Boutensteinseweg die is flink gedaald. 

Lobby / meekoppelkansen aanpak sluipverkeer 
Waardenburg 

  
Lobby loopt. Er komt een Regionale Ontwikkeltafel Rivierenland waarop een integrale visie en plan wordt gemaakt voor 
betrokken gemeenten. Dit is breder dan alleen A2 en sluipverkeer. 

Lobby / meekoppelkansen aanpak sluipverkeer 
Meterense Mark – Est 

  Monitoring indien files weer toenemen om goed beeld te vormen van de problematiek en mogelijke oplossingen. 

Lobby/ meekoppelkansen aanpak sluipverkeer 
Geldermalsen – Meteren 

  Monitoring indien files weer toenemen om goed beeld te vormen van de problematiek en mogelijke oplossingen. 

9 
Verkenning N327 (o.a. kruispunt 

Randweg/Plantage) 
Maatregelenpakket samen met provincie   

Op alle punten wordt gewerkt aan gezamenlijke oplossing van problematiek. Ontsluiting Geldermalsen-Oost (o.a. 
Randweg/plantage valt onder ROW). Er is verschil van inzicht tussen provincie en gemeente over parallelwegen. Gemeente 
heeft voorkeur voor auto te gast. Provincie ziet het als een "normale"60 km/weg geschikt voor alle verkeer. Het college heeft 
hierover schriftelijk zijn zorgen gedeeld met de provincie. 

10 MIRT-verkenning A2 
Optimalisatie oprit Waardenburg en afname 

sluipverkeer 
  

Concept voorkeursalternatief heeft ter inzage gelegen. Dit bevat optimalisatie van op-/afrit Waardenburg op huidige plek. 
Besluit minister over voorkeursalternatief verwacht.  

11 MIRT-verkenning A2 

Uitbreiding P&R station Geldermalsen   
Dit heeft stilgelegen tijdens de verbouwing van station Geldermalsen. Wordt in 2022 weer opgepakt na afronding 
werkzaamheden aan het station. Noodzaak was door de coronacrisis ook niet aanwezig door grote daling gebruik OV. 

(Mobiliteits)HUB station Geldermalsen   
Dit heeft stilgelegen tijdens de verbouwing van station Geldermalsen. Wordt in 2022 weer opgepakt na afronding 
werkzaamheden aan het station. Noodzaak was door de coronacrisis ook niet aanwezig door grote daling gebruik OV. 

Meekoppelkans Carpoolplekken, Beesd, Enspijk, 
Waardenburg 

  
Langs de A15 bij de afrit Est hebben we als gemeente zelf een aantal Carpoolplekken gerealiseerd. Vanuit de MIRT loopt 
onderzoek naar carpoolplekken langs de A2. Resultaten en uitvoering op een of meerdere locaties worden verwacht in 2022 en 
2023. 

Meekoppelkans optimalisatie verkeersstructuur en 
Leefbaarheid Waardenburg (rondweg) 

  Dit wordt een onderwerp dat terugkomt op de Regionale Ontwikkeltafel Rivierenland. 

12 Dijkversterking - Gastvrije Waaldijk Optimalisatie inrichting Waaldijk bij dijkversterking   Loopt. 

13 
Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) 
Project spooromgeving Geldermalsen 

(primaat ProRail) 

Een vernieuwd station en spoorkruising, met aandacht 
voor landschappelijke inpassing 

  De werkzaamheden t.b.v. de spoorverbreding worden in het eerste halfjaar van 2022 afgerond. 

14 Rotonde Hellouw 

Onderzoeksrapport naar optimale ontsluiting   Onderzoek is afgerond. 

Optimaliseren ontsluiting Hellouw   
Raad heeft op 21-12-21 een keuze gemaakt voor een variant. De provincie moet nog een besluit nemen over een financiële 
bijdrage. 
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15 Top 5 fietsknelpunten oplossen 

Rotonde Laageinde - N327 (Lingeborg): veilige 
oversteek + doorstroming 

  
Samen met de provincie is gewerkt aan een gedragen ontwerp voor aanpak van dit knelpunt. Hierbij is uitgebreid geparticipeerd 
met betrokken inwoners, ondernemers, bedrijven en de scholen. Uitvoering verwacht in 2022/2023. 

Zeiving - Nieuwe Zuiderlingedijk: veilige oversteek 
fietsers 

  Samenwerkingsovereenkomst gesloten met provincie. Stikstofproblematiek zorgt voor vertraging. 

Bloeiende Betuwe Rhenoy: veilige schoolzone   In overleg met de school worden een paar kleine optimalisaties uitgevoerd, zoals het verlengen van de parkeerstrook. 

Fietsschakel Waalbandijk Waardenburg: aanleg 
fietsschakel 

  In november 2021 opengesteld. 

Parallelweg N327: veilige fietsroute   
Verschil van inzicht tussen provincie en gemeente over Parallelwegen. Gemeente voorstander van auto te gast, provincie vindt 
het normale 60 km/weg en voldoende veilig voor fietsers. Het college heeft hierover schriftelijk zijn zorgen gedeeld met de 
provincie. 

16 Verkeersbeleid (mobiliteit) 

Integrale verkeersvisie   In april 2020 is de mobiliteitsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. 

Integraal verkeersplan   Planning vaststelling Q1-2022. 

Uitvoeringsprogramma verkeerplan   Uitvoeringsplan 2022 gereed na vast stellen begroting 2022. 

17 
Aandacht voor verkeerssituatie rondom 

nieuwe scholen (circulatie/parkeren) 
Meenemen met projectplan van nieuwe school   Is per project een belangrijk onderwerp. Adviesbureaus adviseren per project de meest optimale wijze. 

18 

Onderzoek naar mogelijke vestiging 
carpoolplaatsen in West Betuwe, in 

combinatie met MIRT-verkenning A2 (zie ook 
3.11) 

Onderzoeksrapport   
Langs de A15 bij de afrit Est hebben we als gemeente zelf een aantal Carpoolplekken gerealiseerd. Vanuit de MIRT loopt een 
onderzoek naar carpoolplekken langs de A2. Resultaten en uitvoering op een of meerdere locaties worden verwacht in 2022 en 
2023. 

19 
Gladheidbestrijding extra aandacht geven bij 

zorginstellingen/seniorenwoningen 
Gladheidbeleidsplan   Doorgeschoven naar volgende collegeperiode. Tot die tijd geven we uitvoering aan drie losse beheerplannen. 

20 
Beleids- en beheerplan kunstwerken 

harmoniseren 
Beleids- en beheerplan kunstwerken   Doorgeschoven naar volgende collegeperiode. Tot die tijd geven we uitvoering aan drie losse beheerplannen. 

21 
Beleids- en beheerplan openbare verlichting 

harmoniseren 
Beleids- en beheerplan openbare verlichting   Vaststelling staat gepland voor eind 2022. 
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Hoofdstuk 4 - Economie 

Nr. Onderwerp Resultaat volgens CUP (d.d. 2019) Voortgang Toelichting voortgang 

          

1 
Inrichten ondernemersloket en structurele 

afstemming ondernemersverenigingen, 
samen met duurzaamheidsconsulent (H8) 

Ondernemersloket   
Structurele afstemming met ondernemersverenigingen vindt plaats. Samen met de ondernemersverenigingen 
onderzoeken we een centraal ondernemersplatform. Staat gepland na Q1 2022. 

2 Horecabeleid/terrassen Verwerkt in APV   Project horeca/terrassenbeleid start in Q1-2022. 

3 
Standplaatsenbeleid i.c.m. 

detailhandelsbeleid 
Vaststellen Standplaatsenbeleid in combinatie met 

detailhandelsbeleid in het eerste kwartaal 2020 
  

Detailhandelsbeleid vastgesteld door de raad op 29 juni 2021. Standplaatsen worden opgenomen in de APV. Het 
standplaatsenbeleid is door het college vastgesteld op 19 mei 2020. 

4 Harmonisatie bedrijventerreinenbeleid 
Besluitvorming bedrijventerreinenbeleid/RPB in het vierde 

kwartaal 2020 
  Het bedrijventerreinenbeleid is vastgesteld door de raad op 29 juni 2021. 

5 Harmonisatie Economische Beleidsvisie 
Economische Beleidsvisie gereed in het 4e kwartaal 2020 voor 

bestuurlijke besluitvorming 
  De Economische beleidsvisie is vastgesteld door de raad op 29 juni 2021. 

6 Uitvoeringsprogramma economie Uitvoeringsprogramma economie   Het uitvoeringsprogramma is vastgesteld op 29 juni 2021. Hier wordt uitvoering aan geven. 

7 
Parkmanagement zo veel mogelijk uitgevoerd 

samen met ondernemers 
Parkmanagement   Bij Homburg Noord te Beesd is parkmanagement opgericht. Andere terreinen worden meegenomen met revitalisering. 

8 
Onderzoek naar gratis en gereguleerd 

parkeren in de gehele gemeente 
Onderzoek, incl. enquête, met advies parkeerregime   Onderzoek is afgerond. Informatienota met resultaten volgt in februari 2022. 

9 
Vestigingsbeleid richten op innovatieve 

bedrijven, duurzaamheid erbij betr. 
Vestigingsbeleid, inclusief harmonisatie bedrijventerrein   Is opgenomen in het bedrijventerreinenbeleid en de economische visie. 

10 
Revitalisering bedrijventerrein Homburg, 

uitvoering 
Project afgerond   Revitalisering is afgerond. 

11 
Leegstandsverordening (winkel)panden 

opstellen 
Leegstandsverordening (winkel)panden   Leegstandsverordening wordt niet opgesteld. In 2022 volgt plan van aanpak. 

12 
Breedband in buitengebied realiseren en 

optimalisatie mobiele bereikbaarheid in heel 
West Betuwe 

GR aanpassen, of oprichten andere entiteit   
Raadsbesluit over oprichting GR op 24 september 2019. Inmiddels is gestart met de aanleg van glasvezel in het 
buitengebied en Ophemert.  

13 
Agrarische sector economisch verantwoord 

ontwikkelen en vastleggen in omgevingsvisie 
Punt is meegenomen in omgevingsvisie   Punt is meegenomen in de omgevingsvisie. 

14 
Breed onderzoek naar 

winkeltijdenverordening, gekoppeld aan punt 
3 (enquête) 

Rapportage harmonisatie detailhandelsbeleid   Onderzoek naar winkeltijden loopt en wordt afgerond in februari 2022. 
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Hoofdstuk 5 - Onderwijs 

Nr. Onderwerp Resultaat volgens CUP (d.d. 2019) Voortgang Toelichting voortgang 

          

1 
Scholen en voorschoolse voorzieningen zo 

veel mogelijk behouden in kernen 
Lokale Educatieve Agenda overleg met schoolbesturen 

(= bevoegde instantie) 
  

Jaarlijks vindt met de schoolbesturen primair onderwijs en voortgezet onderwijs minimaal 2 keer overleg plaats over allerlei 
onderwerpen die het onderwijs raken. Een concreet resultaat hiervan is de opstelling van het Startdocument Onderwijsvisie die 
onlangs aan de gemeenteraad is voorgelegd.  

2 
Nieuwbouw, renovatie en verduurzaming 

schoolgebouwen (incl. integraal 
huisvestingsplan) 

Uitvoeringsplannen (vastgesteld samen met 
schoolbesturen) 

  IHP is 2 maart 2021 unaniem vastgesteld. 

Stand van zaken en uitvoering lopende afspraken 
verduurzaming schoolgebouwen 

  

Projecten gereed:  
• Nieuwbouw Brede school Asperen 
• Nieuwbouw Brede school Heukelum 
• Nieuwbouw Kindcentrum De Plantage (Meteren) 
• Verduurzaming OBS Springplank (Rumpt) 
• Verduurzaming Eben-Haëzerschool (Waardenburg) 
 
Projecten in uitvoering: 
• Verduurzaming CBS De Schakel (Meteren) 
• Verduurzaming ODS Mr. Aafjesschool (Meteren) 
• Nieuwbouw Brede school Spijk 
• Renovatie en Verduurzaming Rehobothschool (Geldermalsen) 
• Verduurzaming CBS Klingelenburg (Tuil) 
• Verduurzaming CBS Kievitsheuvel (Hellouw) 
• Verbetering binnenklimaat CBS Freule van Pallandt (Neerijnen) 
 
Projecten in voorbereiding:  
• Nieuwbouw IKC Buurmalsen-Tricht (Tricht)  
• Nieuwbouw IKC Geldermalsen 
• Nieuwbouw Brede school Beesd  
• Verduurzaming OBS Prins Willem Alexanderschool (Ophemert) 
• Verbetering binnenklimaat OBS Rietschoof (Opijnen) 
• Verbetering binnenklimaat OBS Waerdenburght (Waardenburg) 

3 Onderwijshuisvestingsverordening 
Onderwijshuisvestingverordening (vastgesteld samen 

met schoolbesturen) 
  Vastgesteld op 3 maart 2020. 

4 Ontwikkelen nieuwe scholen 

Nieuwe huisvesting OBS Tricht/Buurmalsen   Definitiefase afgerond, ontwerpfase wordt gestart. 

IKC Plantage   
20 mei 2021 is het gebouw opgeleverd en het terrein is in september afgerond. De school is schooljaar 2021-2022 in gebruik 
genomen. 

Brede School Spijk   Bestemmingsplan is onherroepelijk. Bouwvoorbereidingsfase is gestart. 

5 
Koppelen (praktijk)onderwijs aan het lokale 

bedrijfsleven 

2 maal per jaar overleg met RW-POA (Regionaal 
Werkbedrijf en het Platform Onderwijs en 

Arbeidsmarkt en Onderwijs) 
  

De bestuurders uit de regiogemeenten Rivierenland,  werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV, Werkzaak Rivierenland en 
onderwijsinstellingen zijn bij elkaar gekomen om sturing te geven aan de Regionale organisatie van de landelijke banenafspraak 
om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. 

Stand van zaken, analyse en gezamenlijke doelen 
stellen 

  
Er is uitvoering gegeven aan de banenafspraak. De partners van RW-POA Rivierenland hebben een strategische agenda 2020-
2025 Onderwijs en Arbeidsmarkt opgesteld, waarin richting wordt gegeven welke projecten en acties uitgevoerd gaan worden. 
Er is een Regionaal actieplan opgesteld om de jeugdwerkloosheid aan te pakken.  

6 Waarborgen doorgaande leerlijnen 
VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) / OAB 

(OnderwijsAchterstandenBeleid) convenant 
  

Het college heeft op 10 december 2019 de "Notitie voor- en vroegschoolse educatie en onderwijsachterstandenbeleid" 
vastgesteld, waarin de waarborging van de doorgaande leerlijn is vastgelegd. 

7 
Terugdringen laaggeletterdheid en stimuleren 

digitale voorzieningen 

Continueren convenant laaggeletterdheid en 
subsidierelatie met bibliotheek (regionaal traject) 

  
Het Regionaal convenant Laaggeletterdheid is geactualiseerd waarin de activiteiten van de bibliotheek zijn vastgelegd. Om de 
lokale aanpak van Laaggeletterdheid te verstevigen is in juni 2021 het "Uitvoeringsplan Lokale Aanpak Laaggeletterdheid en 
Doorontwikkeling Digitaalhuis" vastgesteld.   

Onderzoek realisatie lokale uitgiftepunten   
Het onderzoek is in september 2020 uitgevoerd. Conclusie is dat de lokale uitgiftepunten voldoen in een duidelijke behoefte bij 
de inwoners van de gemeente West Betuwe. De inwoners zien de lokale uitgiftepunten als een basisvoorziening.  
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8 
Ingroeien leerlingenvervoer bij basismobiliteit 

(Versis) 

Harmoniseren verordening leerlingenvervoer   
De gemeenteraad heeft op 17 december 2019 besloten de Verordening leerlingenvervoer gemeente Geldermalsen 2018 
geldend te verklaren voor het grondgebied van de gemeente West Betuwe. 

Onderzoek ingroei leerlingenvervoer in basismobiliteit 
(Versis) 

  

Op 2 juli 2019 is besloten om ook de organisatie en de uitvoering van het aangepast leerlingen- en jeugdvervoer per 1 augustus 
2020 onder te brengen bij Versis. De keuze hiervoor is gemaakt, omdat het huidige vervoerscontract met Vijfstromenland per 
genoemde datum eindigt en er sowieso Europees aanbesteed moet worden. Door dit binnen Versis, samen met de gemeenten 
Buren, Culemborg en West Betuwe te doen, kan er een synergievoordeel behaald worden. 

Aanbesteding leerlingenvervoer   Op 1 augustus 2020 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. 

9 Leerplicht 

Monitoren / evaluatie regionale afspraken kwaliteit 
uitvoering leerplicht 

  
Jaarlijks worden de werkzaamheden van de leerplichtambtenaren geëvalueerd en gemonitord via het Jaarverslag leerplicht dat 
na elk schooljaar verschijnt. De werkzaamheden worden via een DVO uitgevoerd door leerplichtambtenaren in dienst van Regio 
Rivierenland. 

Monitoren / evaluatie regionale afspraken voortijdig 
schoolverlaten 

  
Begin 2020 heeft een evaluatie plaatsgevonden en is via een Informatienota aan de raad aangeboden. De conclusie is dat de 
aanpak voortijdig schoolverlaten goed verloopt, maar dat we moeten blijven streven naar een vermindering van het aantal 
voortijdig schoolverlaters.  
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Hoofdstuk 6 - Sport, Cultuur en Recreatie 

Nr. Onderwerp Resultaat volgens CUP (d.d. 2019) Voortgang Toelichting voortgang 

          

1 Beheerplan sportvelden harmoniseren Beleids- en beheerplan sportvelden   Het plan is vastgesteld. De renovatieplanning wordt in 2022 nader uitgewerkt. 

2 Harmoniseren monumentenbeleid Monumentenbeleid   
Het nieuwe erfgoedbeleid omvat archeologie, landschap, stedenbouw en bouwkunst. Dit beleid is vastgesteld op 28 september 
2021 

3 Harmoniseren erfgoedbeleid/archeologie Erfgoedbeleid en waardekaarten   
Het nieuwe erfgoedbeleid omvat archeologie, landschap, stedenbouw en bouwkunst. Dit beleid is vastgesteld op 28 september 
2021 

4 
Vergroten bereikbaarheid cultuur-, sport- en 
muziekonderwijs door meer verbindingen te 

leggen 

Plan van aanpak (incl. verbreden inzet 
combinatiefunctionaris) cultuuronderwijs inclusief 

prestatieafspraken 
   30 juni 2020 collegevoorstel en 29 september 2020 raadsinformatienota. Prestatieafspraken zijn gemaakt. 

5 Promotie Jeugdfonds Sport en Cultuur 
Communicatietraject richting maatschappelijk 

middenveld 
  Op 28 september 2021 is hierover een raadsinformatienota met de raad gedeeld. 

6 
Vergroten bereik cultuur via 

prestatieafspraken Cultureel Platform West 
Betuwe 

Cultuurplatform doorontwikkelen + Cultuurnota voor 
West Betuwe 

  De rollen en taken van het Cultuurplatform zijn nader uitgewerkt in een collegememo van 6 februari 2020. 

7 
Stimuleren zwemdiploma voor alle (jonge) 

inwoners (+ statushouders en mogelijk 
seizoenarbeiders) 

Via Jeugdfonds Sport en Cultuur (zie 13)   Op 28 september 2021 is hierover een raadsinformatienota met de raad gedeeld. 

8 Vergroten leefbaarheid 
Plan van aanpak harmonisatie subsidiebeleid (inclusief 

scenario's) 
  Op 4 februari 2020 is er een collegevoorstel en raadsinformatienota verschenen over harmonisatie subsidiebeleid.  

9 Vergroten leefbaarheid 

Nieuw subsidiebeleid (harmonisatie en herziening) 
(inclusief o.a. dorpshuizen) 

  
Op 30 juni 2020 zijn de uitgangspunten van nieuw subsidiebeleid en de nieuwe ASVWB 2020 vastgesteld. Op 16 november 2021 
zijn er nieuwe subsidieregels vastgesteld en worden uitgevoerd. 

Financiële ondersteuning en ozb-compensatie van 
dorpshuizen met een aantoonbaar breed 
maatschappelijke inzet (onderdeel Visie 

maatschappelijk vastgoed) 

  De kadernota dorpshuizen en MFC's is vastgesteld in de raad op 15 december 2020 en wordt uitgevoerd. 

10 
Harmoniseren van het Sportbeleid in West 

Betuwe 
Een sport- en beweegvisie voor WB tot 2030   Op 30 september 2021 is de kadernota sportbeleid vastgesteld. 

11 Duurzame sportvoorzieningen en dorpshuizen 

Vaststellen visie Maatschappelijk vastgoed op 
faciliteren onderhoud, vernieuwen en verduurzamen 

van accommodaties voor verenigingen en dorpshuizen 
in derde kwartaal 2020. 

  De kadernota dorpshuizen en MFC's is vastgesteld in de raad op 15 december 2020 en wordt uitgevoerd. 

12 
Via APV duidelijkheid voor dorpshuizen 

commercieel en paracommercieel gebruik 
Geharmoniseerde APV   APV – gepubliceerd 24 dec 2019 eerste wijziging, gepubliceerd 8 november 2021. 

13 Beheerplan speeltuinen harmoniseren Beleids- en beheerplan speeltuinen   
Kadernota speelruimte beleid op 15 december 2020 vastgesteld en vanaf 2021 in uitvoering. In 2021 eenmalig/ achterstallig 
onderhoud gereed. Speeltuinverenigingen kunnen met 0-situatie van start. Certificering speeltoestellen gestart. 

14 Harmoniseren van APV Geharmoniseerde APV   APV – gepubliceerd 24 dec 2019, eerste wijziging gepubliceerd 8 november 2021. 

15 Beheer Klompenpaden Beheerplan klompenpaden   In het recreatief beleid is een bedrag van 40.000 euro opgenomen voor de beheerskosten van de klompenpaden 

16 Harmoniseren beleid Lingelandjes Beleid Lingelandjes   Harmonisatie is afgerond. 

17 Harmoniseren evenementenbeleid Evenementenbeleid   Opgenomen in de APV – gepubliceerd 24 dec 2019, eerste wijziging gepubliceerd 8 november 2021. 

18 
WB op de kaart als agro-toeristische 

gemeente 
Visie op gebiedsmarketing + uitvoeringsprogramma 

(onderdeel van H1 – communicatiebeleid) 
  De visie gebiedsmarketing en het uitvoeringsprogramma zijn vastgesteld op 30 november 2021. 

19 
Wandel- en fietsroutes uitbreiden en goed 

structureel onderhoud 
Fietsknopennetwerk   Het fietsknopennetwerk is gereed, maar MTB route is in ontwikkeling, net als de wandelroutes. Dit is een continu proces. 

20 
Behouden en stimuleren van plattelands 

recreatie 

Geharmoniseerd recreatief beleid   Het beleid op recreatie is vastgesteld op 26 mei 2020. 

Uitvoeringsprogramma projecten   Uitvoeringsprogramma is vastgesteld op 26 mei 2020 en de uitvoering hiervan loopt volgens planning. 

Meekoppelkansen dijkversterking Tiel-Gorinchem 
(TIWA en GOWA), 14 projecten o.a. Gastvrije Waaldijk 

  Loopt. 

21 
Toeristenbelasting bestemmen voor recreatie 

& toerisme 
Begrotingsbesluit   

Onderzoek loopt en naar verwachting wordt de uitkomst in juni 2022 voorgelegd aan college en raad en vaststelling in 
november 2022 bij de nieuwe tarieven. 
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22 Linge bereikbaar voor elke kern 
De raad informeren over het vastgesteld 

uitvoeringsplan in het derde kwartaal van 2020. 
  Op 15 december 2020 is de raad geïnformeerd over de voortgang van het uitvoeringsplan. De uitvoering van het plan loopt nog. 

23 Levend landschap Neerijnen en Lingewaal Uitvoeringsprogramma landschap   Uitvoeringsprogramma loopt nog tot en met 2022. 

24 
Actualiseren Landschap Ontwikkelingsplan 

(LOP) 

Landschap Ontwikkelingsplan   Is uitgesteld naar raadscyclus van april 2022 om af te stemmen op andere beleidsstukken waaronder omgevingsvisie. 

Uitvoeringsprogramma LOP   Volgt uit LOP, dat besproken wordt in april 2022. 
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Hoofdstuk 7 - Sociaal Domein en Volksgezondheid 

Nr. Onderwerp Resultaat volgens CUP (d.d. 2019) Voortgang Toelichting voortgang 

          

1 
Inzetten op preventief werken + vergroten 

actieve betrokkenheid bewoners bij sociale 
cohesie 

Plan van aanpak gebiedsmakelaars   Op 24 september 2019 is een plan Kerngericht Werken vastgesteld. 

2 
Waar mogelijk clusteren van 

zorgvoorzieningen in woonservicezones 
Onderzoek naar clusteringsmogelijkheden   

Intentie is om dit mee te nemen in de verdere uitwerking van het thema wonen en zorg van het Uitvoeringsprogramma Sociale 
Kracht.   

3 
Jongerenbeleid (jongerenparticipatie in 

leefbaarheid o.a. jongerenraad) 
Plan van aanpak   Op 16 juni 2020 is het uitvoeringsplan Jongerenparticipatie door het college vastgesteld. 

4 
We stellen € 10.000 per kern beschikbaar voor 

leefbaarheid. 
Leefbaarheidsfonds   

Er was 10.000 euro beschikbaar gesteld voor iedere kern. In 2021 is dit bedrag bijgesteld naar 7.500 euro (2.500 euro naar het 
speeltuinenbeleid). Voor 2022 is dit verder bijgesteld naar 5.000 euro (2.500 euro voor de activiteitensubsidie dorpshuizen). 

5 Voorkomen versnippering welzijnsaanbod 
Visie op welzijnswerk (incl. wel of geen aanbesteding 

+ keuze welzijnspartner) 
  

Hier wordt momenteel een projectleider voor ingezet. Wel is gewerkt aan een efficiënter welzijnsaanbod door het buurtwerk van 
Mozaïek onder te brengen bij Welzijn West Betuwe. 

6 
Tegengaan eenzaamheid/integrale 

samenhang Wmo/Jeugdzorg 

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de 
uitvoering Klantprofiel 4 Sociaal domein in het tweede 

kwartaal 2020. 
  In november 2020 heeft de raad een evaluatie ontvangen van KP4. 

Besluitvorming over een Integraal beleidsplan Sociaal 
Domein 

  
In oktober 2020 is het beleidsplan Bouwen aan sociale kracht vastgesteld. We geven uitvoering aan het beleidsplan via het 
uitvoeringsprogramma Sociale Kracht.  De raad is hierover in mei 2021 geïnformeerd via een raadsinformatienota. 

7 
Investeren in jeugd (tegengaan verslaving en 

vergroten participatie in leefbaarheid) 

Lokaal plan om uitval jongeren te voorkomen 
(uitbreiding Praktijkondersteuner Huisarts (POH) 

jeugd, onderwijsarrangementen en actietafel) 
  

Vanuit het Uitvoeringsprogramma Sociale kracht wordt inzet gepleegd op de uitrol van de POH Jeugd GGZ bij alle 
huisartsenpraktijken. Eind 2021 is er bij 11 van de 17 huisartsenpraktijken een POH Jeugd GGZ werkzaam en zijn 2 
huisartsenpraktijken bereid om in 2022 te starten. Hiermee wordt er een dekking van 75% gerealiseerd. Tevens is in 2021 
gestart met een registratie en worden er voorbereidingen getroffen om te komen tot een regionale monitor voor de inzet van de 
POH Jeugd GGZ. Daarnaast vindt in het onderwijs extra inzet van SMW plaats zowel op het VO (via Santé met bekostiging uit 
het regionaal transformatiefonds) en op het PO (extra groepstrainingen)/collegebesluit d.d. 7/12/2021 en wordt er vanuit het 
lokaal preventie-akkoord gewerkt aan acties ter bevordering van de mentale weerbaarheid van jongeren.  

8 
Investeren in West Betuwe als 

inclusiegemeente 
Regionale opgave beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang 
  

Als vervolg op het beleidsplan Samen Dichtbij dat eind 2017 door de raden is vastgesteld is op 29 juni 2021 het Regioplan en de 
centrumregeling door de raad vastgesteld. De centrumregeling is verder uitgewerkt in een DVO en een evaluatie van genoemd 
beleidsplan. Op regionaal niveau hebben we afspraken gemaakt hoe we de huisvesting van de doelgroep gaan organiseren. Het 
DVO is inmiddels getekend.  

9 
Investeren in West Betuwe als 

inclusiegemeente 

Lokaal PvA inclusie inwoners met psychische 
kwetsbaarheid/beschermd wonen (in relatie tot 

gedwongen uithuisplaatsingen (BOPZ)) 
  In december 2020 is de Lokale inclusie agenda vastgesteld. In december 2021 bent u geïnformeerd over de voortgang. 

10 
Geharmoniseerd minimabeleid voor 

kwetsbare inwoners 

Plan minimabeleid   Op 17 december 2019 is Harmonisatie minimabeleid vastgesteld door de raad. 

Plan schuldhulpverlening   Op 28 september 2021 is het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 vastgesteld. 

11 Aandacht voor gezonde leefstijl en omgeving 

Nota jongeren op gezond gewicht (JOGG)   Op 28 september 2021 is het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 vastgesteld. 

Nieuw contract met JOGG landelijk   In december 2022 wordt een nieuw landelijk contract vastgesteld. 

Lokale nota volksgezondheid   In december 2021 heeft de raad de beleidsnota West Betuwe Positief Gezond 2022 - 2024 vastgesteld. 

12 
Zorgvuldige en spoedige integratie 
statushouders + maatschappelijke 

begeleiding 

PvA naar aanleiding van nieuwe wet inburgering + 
maatschappelijke begeleiding statushouders 

  

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking, waarmee de gemeente de regie op het inburgeringsproces weer 
krijgt. Op basis van een persoonlijk plan inburgering volgt de statushouder een voor hem passende route om zo snel en zo goed 
mogelijk thuis te raken en mee te doen in de gemeenschap. In oktober 2020, april 2021 en oktober 2021 is de raad 
geïnformeerd over de voortgang. 

13 
Actieve monitoring kosten en baten geleverde 

zorg 
Managementrapportages   

Via de P&C cyclus wordt de raad geïnformeerd over de voortgang in het sociaal domein. De midterm review wordt in juli 2022 
aan de raad voorgelegd. 
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Hoofdstuk 8 - Duurzaamheid en Milieu 

Nr. Onderwerp Resultaat volgens CUP (d.d. 2019) Voortgang Toelichting voortgang 

          

1 
  
  

Klimaat/Ruimtelijke adaptatie 
  
  

Uitvoerings- en investeringsprogramma 2020 
  
  

  
Regionale Adaptatie Strategie (Rivierenland klimaatbestendig - samen aan de slag) incl. samenwerkingsagenda (vastgesteld op 
25 mei 2021). 

  
Regionale Adaptatie uitvoeringsprogramma (Rivierenland klimaatbestendig - samen aan de slag)  - Uitvoeringsprogramma wordt 
in 2023 ter vaststelling voorgelegd. 

  Lokale Adaptatie Strategie en uitvoeringsprogramma - wordt in Q2 2022 ter vaststelling voorgelegd. 

2 
Beleids- en beheerplan maaien harmoniseren 

(gazons, bermen en watergangen) 
Beleids- en beheerplan maaien   

Beleids- en beheerplan maaien is opgesteld en vastgesteld (7 juli 2020). Het beleid voor de watergangen is opgenomen in het 
beleids- en beheerplan water. De uitvoering van het uitmaaien van de watergangen is ondergebracht in het beheerplan maaien 
bermen. 

3 Beleids- en beheerplan bomen Beleids- en beheerplan bomen   
Beleids- en beheerplan bomen is opgesteld en vastgesteld. Het beleid is vastgesteld in 7 juli 2020 en het beheerplan in 2021. Het 
beheerplan is gedeeltelijk aangepast na het aan nemen van een amendement. De uitvoering van het beheerplan start in 2022.  

4 
Beleids- en beheerplan begraafplaatsen 

harmoniseren 
Beleids- en beheerplan begraafplaatsen   Opgesteld en vastgesteld op 29 juni 2019. Uitvoering loopt volgens planning. 

5 Zwerfvuil opruimacties continueren 
Jaarplan zwerfvuil (afvalbrigades, Waaljutters, 

scholen) 
  Doorlopend. 

6 Investeren in natuur bewustwording 
Natuur- en milieueducatie samenwerking met NME 

Culemborg 
  

De beschikbare middelen (5.000 euro) zijn ingezet als bijdrage aan het lesprogramma Spraakwater Ridders en RAP van Oogpunt. 
Het lesprogramma gaat over impact van zwerfafval, goed rioolgebruik, spaarzaam drinkwater, plastic soep, tegels eruit, klimaat 
etc. Bijna alle basisscholen doen mee aan het programma. We ontvangen zeer positieve feedback hierover. Daarnaast heeft de 
gemeente ondersteuning geboden bij het project verticale vergroening bij de Lingeborgh in Geldermalsen. 

7 Waterrioleringsbeleidsplan (WRP) WRP 2019 t/m 2023   WRP is op 25 juni 2019 vastgesteld. 

8 
Landelijke verplichting opstellen 

warmtetransitievisie (afkoppelen van gas) 
Warmtetransitievisie   Transitievisie warmte is vastgesteld door de raad op 1 februari 2022. 

9 West Betuwe energieneutraal 2030 

Uitvoeren uitvoeringsprogramma 2019   Doorlopend. 

Energieadvies aan inwoners (De Knop)   Doorlopend. 

Energieadvies aan bedrijven (Bedrijvenplatform)   Doorlopend. 

Per 1.000 inwoners 1 laadpaal voor elektrische auto's, 
minimaal 1 per kern 

  
1 laadpaal per 1000 inwoners is gerealiseerd. 1 paal per kern nog niet, omdat er nog niet in elke kern een aanvraag voor een 
openbare laadpaal is gedaan, namelijk Est, Enspijk, Gellicum en Spijk. 

Integraal uitvoeringsplan energietransitie met 
routekaart 2019 - 2022 

  Routekaart is aan de raad aangeboden. 

10 West Betuwe energieneutraal 2030 
Harmonisatie duurzaamheidsleningen (reeds 

uitgevoerd) 
  Vastgesteld door de raad op 1 april 2019. 

11 Zonneparken in de gemeente Beleidsvisie zonneparken   Beleidskader zon is vastgesteld op 29 september 2020. 

12 
  

Afvalbeleid invoeren 
  

Per 1-7-2019 start uitvoering nieuw afvalbeleid   Gestart op 1 juli 2019 met nieuw afvalbeleid. 

Per 1-1-2022 start gescheiden inzamelen 
incontinentiemateriaal 

  Vastgesteld door de raad op 30 maart 2021. 

13 

Opgave 2050 Nederland circulair 
(grondstoffen efficiënt inzetten en 

hergebruiken, zonder schadelijke emissies 
naar het milieu) 

Beleidsvisie West Betuwe circulair   Conform planning, Q2 2022 wordt gehaald. Wordt een informatienota aan de raad.  

14 
Beleids- en beheerplan overige objecten 

openbare ruimte 
Beheerplan overige objecten openbare ruimte   Doorgeschoven naar volgende collegeperiode. Tot die tijd geven we uitvoering aan drie losse beheerplannen. 

15 
Beleids- en beheerplan groen harmoniseren 

(incl. maaien en biodiversiteit) 
Beleids- en beheerplan groen   Beleidsplan groen is opgesteld en vastgesteld in 7 juli 2020 en het beheerplan in 2021. De uitvoering loopt volgens planning.   
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Hoofdstuk 9 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing 

Nr. Onderwerp Resultaat volgens CUP (d.d. 2019) Voortgang Toelichting voortgang 

          

1 Actualisatie gebruik gemeentegrond Nota beleid gebruik gemeentegrond   

In 2019 is besloten het project actualisatie gebruik gemeentegrond voor te zetten in de voormalige gemeente Geldermalsen 
onder gestanddoening van die beleidsregels. De kernen Acquoy, Beesd, Buurmalsen, Geldermalsen, Gellicum, Meteren en Tricht 
zijn afgerond. Bij voorstel om actualisatie van gebruik van gemeentegrond voort te zetten, zullen de beleidsregels zonodig 
worden geëvalueerd, om vervolgens door de raad te laten vaststellen. Naar verwachting komt er een concreet voorstel in 2022.  

2 Prestatieafspraken Woningwet Vastgestelde afspraken met woningcorporaties   Prestatieafspraken zijn gereed. 

3 Woonwagenbeleid en staanplaatsen opstellen Woonwagenbeleid   Onderwerp is opgenomen in de prestatieafspraken met de woningcorporaties. 

4 Woonwagenlocatie Waardenburg Raadsvoorstel woonwagenlocatie De Griend op orde   Loopt. 

5 Vernieuwen Lingeoever Geldermalsen 

Jachthaven vernieuwd, Lingepark heringericht, 
Heemtuin aangepast, horecapunt uitgegeven 

  Werkzaamheden zijn in uitvoering. De oplevering staat gepland voor augustus 2022. 

Bestemmingsplan vastgesteld   Vastgesteld op 21 april 2020. 

6 Uitgifte bedrijfsgrond (Hondsgemet-Noord) Actief grondbeleid   
Vanwege de ontsluitingsproblematiek van het te ontwikkelen bedrijventerrein Hondsgemet Noord, is verdere verwerving 
opgeschort. Als het ontsluitingsvraagstuk wordt opgelost, wordt de actieve verwerving weer opgepakt. 

7 Realisatie woonwijk de Plantage Terrein ontwikkeld en gronden uitgegeven   In uitvoering. 

8 
Realisatie/ontwikkeling Lingedonk middels 

samenwerkingsovereenkomst 
Woonwijk Lingedonk gerealiseerd (inclusief 

stationsplein, school Ida Gerard, zorgappartementen) 
  Wijk is voor een deel gerealiseerd, in 2022 wordt gestart met het resterende deel. 

9 
Dijkversterking Tiel - Gorinchem (primaat 

Waterschap) 
Bestemmingsplan vastgesteld, met afweging 

aanpassingen omgeving 
  Bestemmingsplan zijn vastgesteld. GoWa is vastgesteld op 26 januari 2021. Tiwa is vastgesteld op 29 september 2021.    

10 
Bij planvorming in gedachte van 

omgevingswet handelen 

Voorbereiden op omgevingswet, plan van aanpak   Plan van Aanpak is vastgesteld. 

Implementatie omgevingswet (omzetten best. 
beleidskaders naar omgevingsvisie, programma, 

omgevingsplan en omgevingsvergunning) 
  In uitvoering en volgt de planning van de rijksoverheid.  

Bodem- lucht- geluidsvisie en externe veiligheidsvisie   

De beleidsdocumenten (bodem, geluid en externe veiligheid) zijn geactualiseerd, waarbij de systematiek en 
omgevingswetgedachten zijn opgenomen. Beleidsvisie externe veiligheid West Betuwe 2019-2023 (vastgesteld 26-11-2019) 
Gebiedsgericht Geluidbeleid (vastgesteld 25-5-2021) Bodemkwaliteitskaart en Bodemnota (inclusief PFAS) (30-3-2021). Dit 
beleid heeft ook en plek gekregen in de Omgevingsvisie. De verankering van de verschillende thema’s zal na invoering als een 
doorlopen proces vorm krijgen in het nieuwe instrumentarium van de Omgevingswet. 

11 
Beleids- en beheerplan gemeentelijke 

gebouwen harmoniseren 
Beleids- en beheerplan gemeentelijke gebouwen   

Dit beleids- en beheerplan is in 2021 vastgesteld door het college. Vastgoed is op orde gebracht: diverse panden zijn verkocht, 
het beheer is geregeld en er is een beheersysteem. 

12 Harmonisatie Nota bovenwijkse zaken Nota bovenwijkse zaken   
Voorbereiding is gestart. Het wachten is op de vaststelling van de Omgevingsvisie en op vaststelling van een besluit door de 
rijksoverheid, waarna we deze actie in 2022 kunnen gaan afronden. 

13 
Reguliere werkzaamheden vanuit 

principeverzoeken, afwijkingen 
bestemmingsplannen 

Afgehandelde verzoeken   Er zijn circa 300 principeverzoeken afgerond.  

14 Werkplan ODR opstellen Vastgesteld werkplan met de ODR (incl. VTH beleid)   Er wordt jaarlijks een werkplan ODR vastgesteld. 

15 
Welstandsbeleid, inclusief reclamebeleid 

harmoniseren 
Welstandsbeleid en reclamebeleid geharmoniseerd   Die harmonisatie is gereed. Inmiddels zijn we bezig met een inhoudelijk nieuw welstandsbeleid.  

16 Harmonisatie Nota grondbeleid Vaststellen nota grondbeleid in tweede kwartaal 2020.   In de raadsvergadering van 29 september 2020 vastgesteld. 

17 Harmonisatie Nota plankostenverhaal Nota plankostenverhaal   Vastgesteld door college in Q1 2021. 

18 
Beleid huisvesting seizoenarbeiders en 

arbeidsmigranten 
Nota beleid huisvesting seizoenarbeiders en 

arbeidsmigranten 
  In de raadsvergadering van 26 mei 2021 vastgesteld. 

19 Startersleningen 
Beleid reeds geharmoniseerd en budget uit voormalige 

3 gemeenten is beschikbaar 
  In de raadsvergadering van februari 2019 geharmoniseerd. 

20 Doorstroomleningen Onderzoek naar alternatief doorstroomlening   Onderwerp is opgenomen in de prestatieafspraken met de woningcorporaties. 

21 
Collectief particulier opdrachtgeverschap 

(CPO) 
Faciliteren van bestaande en nieuwe initiatieven   Loopt. 

22 Woningbouw naar behoefte 

Woningbouwbehoefte onderzoek   Uitgevoerd. 

Afwegingskader nieuwe woningbouwplannen   Kader is vastgesteld. 

Opgenomen in nieuwe woonvisie (samen met 
woningcorporaties, huurdersbelangenorg. etc.) 

  Woonvisie is vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2020. 

Rijkssubsidie inzetten voor innovatieve en duurzame 
woningbouw 

  Loopt. 
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Hoofdstuk 10 - Financiering en Algemene dekkingsmiddelen 

Nr. Onderwerp Resultaat volgens CUP (d.d. 2019) Voortgang Toelichting voortgang 

          

1 
De gemeente biedt transparantie over haar 

uitgaven en presenteert dit op een 
toegankelijke wijze via infographics 

Begroting met infographics   Vanaf 2019 werken we met infographics voor de begroting, jaarrekening en vervolgens ook voor de bestuursrapportages. 

2 Opstellen nota risicomanagement Nota risicomanagement 2019-2022   Vastgesteld in de raadsvergadering van 27 oktober 2020. 

3 Opstellen treasurybeleid en treasuryhandboek Nota treasurybeleid en treasuryhandboek   Op 17 december 2019 stelde de gemeenteraad het eerste Treasurystatuut vast; op 26 oktober 2021 de herziene versie. 

4 
Opstellen liquiditeitsprognose voor het beheer 

van de leningenportefeuille 
Actuele liquiditeitsprognose (gekoppeld aan de 

bestuursrapportage) 
  Sinds september 2020 bespreken we de actuele liquiditeitsprognose per kwartaal in een treasurycommissie. 

5 Onderzoek weerstandsvermogen/ ratio's Inzicht in gewenst weerstandsvermogen   
Inzicht in het gewenste weerstandsvermogen is een continu proces. We actualiseren bij elk planning & control product de 
risico's en de impact hiervan op het benodigde weerstandsvermogen. 

6 Voorbereiden besluit aandelen Eneco Besluit aandelen Eneco   De verkoop van aandelen Eneco rondden wij in 2020 af. 

7 
Inzicht in beheer gemeentelijk vastgoed en 

structurele lasten 

Uiterlijk in het 4e kwartaal wordt de beleidsnota 
Gemeentelijk vastgoed  (niet zijnde maatschappelijk 

vastgoed of onderwijs) vastgesteld. 
  

Het integraal huisvestingsplan onderwijs is door de raad in maart 2021 vastgesteld; de nota Vastgoed 2021 stelde de raad in 
mei 2021 vast. 

8 

Opstellen verordening voor controle op het 
financiële beheer en de inrichting van de 

financiële organisatie cf. artikel 213 van de 
Gemeentewet 

Controleverordening   Vastgesteld door de raad op 24 september 2019. 

9 
Opstellen verordening voor onderzoek naar 

doelmatigheid en doeltreffendheid cf. artikel 
213a van de Gemeentewet 

Verordening onderzoek doelmatigheid en 
doeltreffendheid 

  Via college aan raad aangeboden, voorstel ligt bij griffie voor aanpassing n.a.v. auditcommissie 8 februari 2021. 

10 
Opstellen jaarrekeningen 2018 voormalige 

GNL-gemeenten 
Jaarrekeningen Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal 

2018 
  Vastgesteld door de raad op 25 juni 2019. 

11 
Opstellen 1e bestuursrapportage West 

Betuwe 
1e bestuursrapportage 2019 e.v. jaren   Vastgesteld in juni/juli raadsvergaderingen van 2019, 2020 en 2021. 

12 Opstellen perspectiefnota 2019 West Betuwe Perspectiefnota 2019 e.v. jaren   Vastgesteld in juli raadsvergaderingen van 2019, 2020 en 2021. 

13 
Opstellen 2e bestuursrapportage West 

Betuwe 
2e bestuursrapportage 2019 e.v. jaren   Vastgesteld in oktober/november raadsvergaderingen van 2019, 2020 en 2021. 

14 Opstellen programmabegroting 2020 Programmabegroting 2020 e.v. jaren   Vastgesteld in november raadsvergaderingen van 2019, 2020 en 2021. 

 


