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Afwezig

D. van Zee-van Arendonk, H.M. van Harten, A.C. Hakkert,

F. TemmincK G. van Bezooijen, M.A. Kool-Tulp

A.M.R. Karsemeijer, H. Boer Rookhuiszen-de Joode
E.R. Goossens, K. de Heus-van W¡jk, L.A.E.M. van Dun,

H.M. Markenhof-de Jong, R.T. van Stappershoef
A.S. Zweghuis-Zierleyn, J.W. van der Lecq

P. van Kuilenburg, C. Nijhofl M.T.M. Kock

A.M. lJff, F.H.J.M. Kloppenborg

L. van Bruchem, J.G. van Maanen, J.L.H. Bareman, G.A. Kievit,

H. Mulder
J.J.M. Rietbergen, G.F. van de Water

E.W.B. Loefl G.J. van Ochten

H.W.C.G. Keereweer

A.J. van den Brink

K. Coesmans

D.T. de Zeeuw-Wielders (WD), A. van Krieken (CDA)
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De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en vraagt of er punten zijn voor de

rondvraag. Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Het ordevoorstel van 066 om de punten 9, vaststellen verordenin g OZB en 1 1,

vaststellen delegatiebesluit omgevingsrecht te verplaatsen naar de agenda van de

raad van 19 februari wordt verworpen met 2 tegen 27 stemmen. De voorgestelde

agenda 15 januari 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

lngekomen stukken en mededelingen

Het Bidbook gemeente West Betuwe wordt voor kennisgeving aangenomen.

0p voorstel van de voorzitter wordt de volgende vervanging voor de voorzitter en

bu rgemeester vastgesteld :

1e plaatsvervanger de heer J.G. van Maanen

2" plaatsvervanger mevrouw A.M. lJff
3" plaatsvervanger mevrouw D. van Zee-van Arendonk

De burgemeester neemt de eed of belofte af bij de 29 voorgestelde burgerleden. De

heer J.P. van den Broek, beoogd burgerlid voor Verenigd West Betuwe is afwezig.
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5 De verordening op de auditcommissie wordt unaniem conform voorstel vastgesteld.
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6 De leden van de Auditcommissie worden unaniem conform voorstel benoemd:
Leden:

de heer J.W. van der Lecq (Groenlinks)

mevrouw M.A. Kool - Tulp (ChristenUnie)

de heer L.A.E.M. van Dun (Dorpsbelangen)

mevrouw A.M.R. Karsemeijer (D66)

de heer H. Mulder (SGP)

Plaatsvervangende leden :

mevrouw A.S. Zweghuis - Zierleyn (GroenLinks)

vacature

De leden van de poule van voorronde voorzitter worden unaniem conform voorstel
benoemd:

de heer F.H.J.M. Kloppenborg (raadslid PvdA)

de heer G.J. Bulsink (burgerlid SGP)

de heer A.F. Broedelet (burgerlid VVD)

de heer V.P Bogerman (burgerlid D66)

de heer E.J. van Tellingen (burgerlid GL)

de heer J.P. van den Broek (burgerlid VWB)

LLB West Betuwe legt een stemverklaring af: LLB West Betuwe verzoekt dat in de

parallelle sesseis onderwerpen gegroepeerd naar portefeuille geagendeerd worden.

De voorzitter geeft aan dat dit doorgeleid wordt naar het presidium.

Het voorstel positief te adviseren aan het Commissariaat voor de Media over het

aanwijzen van SPO-BCVW als lokale omroep van de gemeente West Betuwe wordt
unaniem vastgesteld.

De verordening OZB wordt vastgesteld mel27 stemmen voor en 2 tegen (D66).

Stemverklaring D66:Als nieuwe raad moeten wij dit voorsteltoetsen of is voldaan
aan de voorwaarden die het nieuwe belastingplan staan. Zonder een woonlasten
doorrekening kunnen we dat niet zeggen.

De portefeuillehouder zegt toe aan het college voor te stellen een totaaloverzicht
van de lastendruk voor inwoners en bedrijven van West Betuwe t.o.v. de voormalige
gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen.

Het algemeen delegatiebesl u it wordt unan iem conform voorstel vastgesteld

Het delegatiebesluit omgevingsrecht wordt door de raad teruggestuurd naar het

college om het voorstel aan te passen.

De verordening Duurzaamheidslening wordt unaniem conform voorstel vastgesteld,
De burgemeester neemt de opmerkingen over betere communicatie van de regeling

en de opmerking t.a.v. verduurzaming monumenten in de gemeente mee naar het

college.

De anti-discirminatieverordening wordt unaniem conform voorstelvastgesteld.
De vraag van de PvdA t.a.v. de gemeentelijke vertegenwoordiger voor "leder een

gelijk" wordt schriftelijk beantwoord.
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Vaststellen verordeningen en beleidsregels sociaal domein
De verordening maatschappelijke ondersteung en jeugdhulp West Betuwe wordt

unaniem conform voorstel vastgesteld.

De verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente West Betuwe wordt

unaniem conform voorstel vastgesteld.

De vraag van LLB West Betuwe "wat wordt bedoeld met de tegenprestatie van

Avrès" wordt schriftelijk beantwoord.

De volgende verordeningen worden unaniem conform voorstel vastgesteld en

verbinden verklaard:

a. Coördinatieverordening Wro gemeente Geldermalsen

b. ErfgoedverordeninggemeenteGeldermalsen
c. Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Geldermalsen

d. Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008

van de gemeente Neerijnen

De algemene verordening ondergrondse infrastructuur wordt unaniem conform
voorstel vastgesteld.

De legesverordening wordt unaniem conform voorstel vastgesteld

De verordening adviesraad sociaal domein wordt met onderstaand amendement

unaniem vastgesteld.
Amendement op de verordening adviesraad sociaal domein behorend bij
raadsbesluit nummer 37 wordt als volgt aangepast:
Daar waar Lingewaal staat moet staan West Betuwe.
de uitgaven kunnen worden gedaan tot het moment dat er een nieuwe verordening
wordt vastgesteld

Rondvraag

De voorzitter benadrukt dat de rondvraag alleen bedoeld is voor zeer urgente

vragen, in alle andere gevallen moeten vragen schriftelijk gesteld worden.

D66 uit haar zorg over de invulling van de gebiedsmakelaars. Er zijn nu 5 van de 10

benoemd. ls de benoeming van de overige 5 nog wel gewaarborgd. De voorzitter

meldt dat de vraag schriftelijk binnen 30 dagen wordt beantwoord.

De voorzitter sluit de vergadering om.21.10 uur

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 19 februari 2019, nummer 03b
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