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Onderwerp 
Beantwoording Rondvraag Raadsvergadering 19 februari

Kennisnemen van
De beantwoording van de vragen die op 19 februari in de rondvraag van de 
raadsvergadering gesteld zouden worden, maar uiteindelijk na afloop per mail zijn 
gesteld.

Inleiding
In uw vergadering van 19 februari jl. is het agendapunt Rondvraag omwille van de tijd 
niet actief behandeld. Wel deed burgemeester Keereweer de toezegging dat ieder 
raadslid zijn/haar vragen per mail bij de griffie kon aanleveren, waarna er binnen twee 
weken na 19 februari een antwoord zou worden gegeven door de ambtelijke organisatie. 
In deze informatienota wordt deze toezegging nagekomen en antwoord gegeven op vier 
van de zes gestelde vragen. De vraag over het strooibeleid en over de inkomenstoeslag 
worden in separate informatienota’s aan u toegezonden.

Kernboodschap
Hieronder vindt u de gestelde vraag opgetekend, voorzien van een antwoord vanuit de 
organisatie.

Vraag 1 – PvdA – Bezorging Weekblad West Betuwe
We horen veel klachten over de bezorging van het Weekblad WestBetuwe. Mensen op 
afgelegen plekken krijgen het weekblad niet en in hele dorpen blijkt het weekblad niet 
bezorgd te worden. Dit betekent dat een flink aantal inwoners het gemeentenieuws niet 
kunnen lezen. Voor de gemeente betekent het dat het geld dat de gemeente voor deze 
rubriek betaalt niet effectief is, als het maar in de helft van de beoogde huishoudens 
bezorgd wordt. Kan de wethouder zorgen dat dit probleem opgelost wordt en dat in de 
tussentijd in ieder geval in elke kern een stapel bladen ergens op een centrale plek komt 
te liggen waar mensen het zelf kunnen afhalen?

Antwoord 1
De gemeente West Betuwe, het college van burgemeester en wethouders, is niet 
verantwoordelijk voor de verspreiding van het Weekblad West Betuwe. Verantwoordelijk 
hiervoor is de uitgever. Het college kan het probleem dus ook niet oplossen.
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Dat neemt niet weg dat wij de zorgen van de fractie van de PvdA over de slechte  
verspreiding delen. Dat geldt overigens ook voor de uitgever zelf. Als wekelijkse 
adverteerder willen wij uiteraard dat onze informatie zoveel mogelijk inwoners bereikt. 
Ook andere adverteerders willen dat. Wij zijn ervan overtuigd dat de uitgever zijn uiterste  
best doet om de verspreiding op orde te krijgen. Zeer recent is hierover nog indringend 
met de accountmanager van het Weekblad West Betuwe gesproken. De realiteit gebiedt 
te zeggen dat het een lastig op te lossen probleem is waarmee ook de uitgevers van 
andere huis-aan-huisbladen in deze regio te kampen hebben.  Zodra in een bepaalde wijk  
of dorp de verspreiding weer op orde is, ontstaat er in een ander dorp weer een nieuw 
probleem. 

Signalen die bij de gemeente binnenkomen over een niet ontvangen weekblad, 
worden door ons Team Communicatie direct richting uitgever doorgespeeld. Voor het 
verwerken van deze signalen en rechtstreeks daar binnenkomende klachten heeft de 
uitgever een monitoringssysteem. Aan de hand daarvan wordt steevast geprobeerd de 
situatie zo snel mogelijk te verbeteren. Met de uitgever is afgesproken dat de gemeente 
toegang krijgt tot dit monitoringssysteem. Dat zal op korte termijn gebeuren. We krijgen 
dan beter inzicht in het aantal klachten en mogelijke hotspots binnen onze gemeente. 
Ook is afgesproken dat de uitgever binnenkort op een groot aantal adressen extra 
kranten gaat bezorgen, zodat ze daar kunnen worden afgehaald. Wij zullen deze 
adressen aangeven en bekendmaken. Denk aan dorpshuizen, supermarkt en, culturele 
centra.

Ondanks de ernst van het probleem past hier ook enige relativering. Alle 
klachten over een slechte verspreiding zijn legitiem en terecht, maar afgezet tegen het 
totale grondgebied van onze gemeente gaat het om een relatief klein aantal adressen. 
Vele inwoners willen geen huis-aan-huisbladen in hun brievenbus en anderen zullen 
minder snel de stap zetten om een klacht in te dienen. Desondanks zijn wij ervan 
overtuigd dat onze wekelijkse informatierubriek het overgrote deel van onze inwoners 
bereikt.

Vraag 2 – D66 – 75 jaar vrijheid
Doen wij als West Betuwe mee aan 75 jaar Vrijheid? 

Antwoord 2
De gemeente West Betuwe participeert in het project van de provincie Gelderland voor 
de herdenking in 2020. Dit project kent een hele brede opzet waarbij onze inwoners 
nadrukkelijk betrokken worden. Op onderdelen sluit dit ook aan op de landelijke 
herdenking waarvoor het nationaal Comité 4 en 5 mei de voorbereidingen treft. Uw raad 
en onze inwoners worden tijdig geïnformeerd over dit project. Over de brief van de VNG 
over 75 jaar vrijheid en de wijze waarop gemeenten daarin kunnen participeren heeft het 
college, naast de participatie in het provinciale project nog geen besluit genomen.

Vraag 3 – CDA – Thuis geboorteaangifte doen
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Dit als extra dienstverlening dichtbij de mensen. Bij een familie in Hellouw (naam en 
adres bekend) is dit echter niet goed gegaan. Zij dienden naar Geldermalsen te komen 
voor de aangifte van de geboorte van hun zoon in januari jl. Wat is hiervan de reden en 
hoe is dit gecommuniceerd met betrokkenen.

Antwoord 3
Het is zeker mogelijk om thuis aangifte te doen van geboorte. In dit specifieke geval 
heeft de familie er zelf voor gekozen om toch aangifte op het gemeentehuis te doen 
omdat de informatie die nodig is voor het voorbereiden van de thuisaangifte op dat 
moment niet beschikbaar was bij de betrokkene.  

In voorkomende gevallen dat  raadsleden horen van individuele situaties waar de 
dienstverlening niet naar wens verlopen is,  dan is een mailtje of telefoontje van de 
betrokkene naar de gemeente voldoende om de zaak op te lossen.

Vraag 4 – Dorpsbelangen – Paaltjes Gelderse Straat
In de Gelderse straat zou na de renovatie de paaltjes weer worden teruggeplaatst dit om 
auto verkeer tegen te houden voor winkelend publiek. Wanneer worden deze weer in 
gebruik genomen?  

Antwoord 4
De verzinkbare palen in de Geldersestraat worden medio maart in gebruik genomen. 
Voordat we dit kunnen doen ontvangen bewoners en ondernemers een pasje waarmee zij  
op bepaalde tijden de paal kunnen bedienen. Welke tijden dat zijn hangt af van een 
aantal voorwaarden. Op dit moment worden de juiste gegevens aan de juiste pasjes 
gekoppeld. Zodra dit klaar is kunnen de pasjes verstuurd worden en kunnen de 
verzinkbare palen weer in gebruik worden genomen.

Consequenties
-

Financiën
-

Communicatie
-

Vervolg
-

Bijlage(n)
-
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