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Onderwerp
Inspraakverordening West Betuwe

Beslispunten
De “Inspraakverordening gemeente West Betuwe” vast te stellen.

Inleiding
Inspraak biedt inwoners en belanghebbenden de mogelijkheid hun mening over 
gemeentelijke plannen kenbaar te maken. Voor de gemeente is inspraak een belangrijk 
hulpmiddel voor de belangenafweging bij de voorbereiding van beleid. De gemeentelijke 
inspraakverordening bepaalt in welke gevallen inspraak mogelijk is. Bijvoorbeeld bij 
nieuw beleid. Dit voorstel betreft de geharmoniseerde inspraakverordening voor de 
gemeente West Betuwe.

Besluitgeschiedenis
-

Beoogd effect
De inspraak van burgers op het beleid van West Betuwe.

Argumenten
1.1 Geen bekrachtigingsbesluit vanwege inhoudelijke wijzigingen
De herindeling van de gemeente Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal is vanaf 1 
januari 2019 een feit. Dit betekent dat het bevoegde gezag de verordeningen van de 
gemeente West Betuwe moet regelen. Hiervoor geeft de wet Arhi de spelregels. Dit 
voorstel betreft een verordening waarbij inhoudelijk enkele wijzigingen zijn aangebracht. 
Een van de drie verordeningen kan daarom niet op grond van artikel 29 van de Wet Arhi 
verbindend worden verklaard voor de gehele gemeente West Betuwe. Deze verordening 
zal daarom per separaat voorstel aan de raad van West Betuwe worden aangeboden. 

1.2 De inhoudelijke wijzigingen
De nieuwe verordening volgt het VNG-model. De inhoudelijke wijzigingen zijn 
opgenomen in het bijgesloten overzicht met wijzigingen.

1.3 Een inspraakverordening is verplicht op grond van de Gemeentewet.
In artikel 150 van de Gemeentewet is bepaald dat het hebben van een verordening 
waarin regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en 
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belanghebbenden bij de voorbereiding van beleid worden betrokken, verplicht is. In de 
gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen werd voldaan aan deze verplichting.

Kanttekeningen
-

Duurzaamheid
N.v.t.

Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.

Uitvoering
-

Planning
-

Evaluatie
-

Communicatie
De verordening zal op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt.

Tabel risicoparagraaf

Risico 
omschrijving

Soort risico Kans Effect Beheersingsmaatre
gel

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van West Betuwe

De secretaris,                       de burgemeester,
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van de Stuurgroep West Betuwe van 14 augustus 2018,  

besluit:

de “Inspraakverordening gemeente West Betuwe” vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 2 januari 2019, nummer 13

De griffier,                                  De voorzitter,
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