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Fractie GroenLinks (GL)
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(LLB)

Fractie PvdA

Fractie SGP

Fractie Verenigd West Betuwe
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Fractie VVD
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H. de Man, J.M. Daudeij

A.S. Zierleyn, J.W. van der Lecq

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

A.M. lJff, F.H.J.M. Kloppenborg
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H. Mulder
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E.W.B. Loefl G.J. van Ochten, D.T. de Zeeuw-Wielders
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A.J. van den Brink
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De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen en

luisteraars van harte welkom.

De raadsagenda van 23-02019 is ongewijzigd vastgesteld.

Voorstemnummer: mw. Boer Rookhuiszen.

Door de volgende raadsleden zal gebruik worden gemaakt van de rondvraag:

dhr. Hakkert en dhr. Nijhoff.

Vaststellen besluitenlijst van 26 maart 2019

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
Mw. Van Kuilenburg en dhr. Van der Lecq geven aan dat hun vragen uit de

rondvraag van 26 maart nog niet zijn beantwoordt.
Burgemeester Keereweer zegt dat de beantwoording spoedig volgt.

lngekomen stukken en mededelingen

Mededelingen

Burgemeester Keereweer meldt dat raadslid Van Maanen (SGP) vanavond een

kleinzoon heeft mogen verwelkomen binnen zijn familie en feliciteert hem daarmee.
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Burgemeester Keereweer meldt dat de koning en de koningin een werkbezoek
zullen brengen in Rivierenland op 29 mei 2019.Zij zullen in de gemeente West
Betuwe een bezoek brengen aan de proeftuin en fruitmasters.

Mw. Van Zee meldt dat haar fractie de beide aangehouden moties uit de vorige
raadsvergadering niet opnieuw zal inbrengen. Het signaal is opgepikt door de
portefeuillehouder die daarop al actie heeft ondernomen. Zij is wel benieuwd naar

de huidige stand van zaken.

Wethouder Van Maanen antwoordt dat er gesprekken zijn geweest met Present en

dat er een collegevoorstel in voorbereiding is.

Mw. Van Willigen vraagt of de inwoners op de hoogte zijn van de inhoud van de 2e

brandbrief van de cliëntenraad van AVRES en over welke voorzieningen hebben we
het dan?

TOEZEGGING: burgemeester Keereweer zegt toe dat deze vragen meegenomen

zullen worden in de beantwoording van het college aan AVRES, waarvan uw raad

uiteraard een afschrift ontvangt.

Burgemeester Keereweer geeft een korte uitleg over het genomen besluit met
betrekking tot de sluiting van discotheek Rodenburg. Het ligt echter nog onder de
rechter, waardoor hij er inhoudelijk niet op in kan gaan vanavond.

Mw. Van Kuilenburg stelt daarop een aantalvragen.
Dhr. Van Bruchem zegt dat het hem goed lijkt dat de raad bescheidenheid betracht
zo lang de zaak onder de rechter is. De raad is bereid om daarna de eigenaren uit te
nodigen in een voorronde-vergadering. De raad ondersteunt op dit moment het
besluit van de burgemeester en zal dit in een evaluatie verder bespreken.

Burgemeester Keereweer beantwoordt, voor zo ver mogelijK de gestelde vragen.

Burgemeester Keereweer meldt dat er een bericht van verhindering is ontvangen
van raadslid mw. De Heus.

Nieuw besluit vaststell¡ng bestemmingsplan "Brede school en woningen, Spijk"

Stemverklaring D66: Het betreft hier een wijziging van het bestemmingsplan wat op
zich een kleine correctie lijkt, maar we willen daarbij wel aangeven dat gezien de
ontwikkelingen in het leerlingenaantal het D66 niet wijs lijh om het besluit voor een

nieuwe school in Spijk zo maar straks te nemen. Dat mede gezien de discussie over

de basisscholen in Tricht en Buurmalsen. Het is niet uit te leggen aan de inwoners
dat voor een nog goede school met een dalend leerlingenaantal in Spijk nieuwbouw
gaat worden gepleegd, terwijl voor twee andere basisscholen met eenzelfde aantal
leerlingen in een slechte school geen nieuwbouw gepleegd kan worden.
Het bestemmingsplan "Brede school en woningen" te Spijk is unaniem gewijzigd
vastgesteld.

Voorstel wijzi ging benoemi ng leden Aud itcom missie West Betuw e 201 9-2022
Dhr. L. van Bruchem is benoemd tot lid van de Auditcommissie en dhr. H. Mulder is
benoemd tot plaatsvervangend lid van de Auditcommissie.
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Voorstel en besluit benoeming functionaris gegevensbescherming gemeenteraad

West Betuwe2019-2022
Dhr, C. Bosman is benoemd tot Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor de

gemeenteraad van West Betuwe.

Voorstel en besluit wijziging en benoeming leden werkgeverscommissie West

Betuwe 2019-2022
De 1e wijziging van de Verordening op de Werkgeverscommissie griffie gemeente

West Betuwe is unaniem vastgesteld.

Dhr. H. de Man en mw. A. van Willigen-Verstegen zijn benoemd als lid van de

werkgeverscommissie griffie en dhr. F.H.J.M. Kloppenborg is ontslagen als lid van

de werkgeverscommissie griffie gemeente West Betuwe.

2e Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkzaak

Het college van burgemeester en wethouder is toestemming verleend om in te

stemmen met de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak

Rivierenland.

Rondvraag

Dhr. Hakkert vraagt naar de uitvoering van de aangenomen motie over de

verkeersmaatregelen bij de Bommelsestraat/Elsevierstraat en Dreef te Est. Hij heeft

opgemerh dat er nog geen borden zijn geplaatst en heeft via de krant vernomen

hoe het college met de verkeerssituatie denkt om te gaan. Hij hoopt dat de

wethouder werkt vanuit de gedachte achter de motie.

Wethouder Goossens zegt een seintje te hebben gehad dat de borden wel waren

geplaatst, maar zal navraag doen. Een krantenbericht hierover is hem niet bekend

en daarvoor heeft hij ook geen interview gegeven.

Dhr. Niihoff geeft aan dat hij 14 dagen terug de wethouder heeft ingeschakeld over

de verkeersonveilige situatie Tuil/Waardenburg door de afsluiting van Haaften,

maar er zit nog een sluiting aan te komen. Hij wenst hierover graag wat meer

informatie en betere communicatie.
Burgemeester Keereweer zegt niet blij te zijn met de communicatie vanuit de

provincie. Die laat te wensen over.

TOEZEGGING:wethouder Goossens zal hier schriftelijk op reageren.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur

vergaderi
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Aldus vastgesteld in de openbare

van 28 mei 2019, nummer 03â,

J

De griffier




