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Onderwerp
Zienswijze raadsbesluit 13-09-2018 herinrichting Voorstraat Asperen
Beslispunten
1. Over te gaan tot het terugnemen/intrekken van het raadsbesluit van 13-09-2018
afkomstig van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaal.
2. Op dit moment geen krediet beschikbaar te stellen van € 675.000,- ten behoeve
van de realisatie en herinrichting van de Voorstraat te Asperen.
3. Een eventueel besluit omtrent voornoemd krediet te nemen op het moment dat de
meerjarenbegroting Wegen van de gemeente West Betuwe wordt vastgesteld,
waarbij de Voorstraat in Asperen met prioriteit opgenomen zal worden.
4. GS Provincie Gelderland informeren over de zienswijze van de raad van West
Betuwe.
Inleiding
De gemeenteraad van de gemeente West Betuwe is in het kader van het budgetrecht het
bevoegd gezag ten aanzien van het besluiten over het beschikbaar stellen van krediet
ten behoeve van de realisatie en de herinrichting van de Voorstraat te Asperen. De raad
is ook het bevoegd gezag ten aanzien van het terugnemen/intrekken van besluiten die
door de gemeenteraad van de gemeente Lingewaal zijn genomen.
De gemeente West Betuwe heeft op 8-12-2018 een brief ontvangen van GS Provincie
Gelderland.
In deze brief vraagt GS Provincie Gelderland de gemeenteraad van West Betuwe
opnieuw/nogmaals te besluiten op het raadsbesluit van gemeente Lingewaal d.d. 1309-2018.
In het kader van het preventieve toezicht dient GS Provincie Gelderland uiterlijk binnen
13 weken na 18 januari 2019 een besluit omtrent goedkeuring van het besluit van 13-092018 van de gemeente Lingewaal en het besluit van 15-10-2018 van de Stuurgroep West
Betuwe te nemen.
De fatale termijn waarop de provincie het goedkeuringsbesluit dient te communiceren
aan de gemeente is vrijdag 19 april 2019. Het besluit van uw raad maakt onderdeel uit
van de besluitvorming door de Provincie. Om uw besluit tijdig bij de Provincie te krijgen,
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was er onvoldoende tijd (o.a. vanwege dossierstudie én het feit dat in de eerste weken
van West Betuwe de meeste aandacht uitging naar het ‘open houden van de winkel’) om
volgens de reguliere weg, voorafgegaan door een nieuw collegevoorstel/besluit, de
gemeenteraad op juiste/zorgvuldige wijze te informeren en een ‘nieuw’ besluit te laten
nemen. Derhalve is de raad van 26 maart middels een ‘spoedprocedure’ enige
resterende mogelijkheid t.b.v. het verkrijgen van besluitvorming.
Besluitgeschiedenis
De gemeenteraad van de voormalige gemeente Lingewaal heeft op 13-09-2018 besloten
(bijlage 1):
1. Een krediet van € 675.000,- voor de herinrichting van de Voorstraat in Asperen
beschikbaar te stellen.
2. De kosten voor de rente en afschrijving (€40.250 per jaar) ten laste te brengen
van het onderhoudsbudget wegen in de komende 20 jaar.
3. De realisatie van de herinrichting van de Voorstraat en Torenstraat in Heukelum
en de aanpassing van de Stadswal (herstraten rijbaan en aanpassen bermen) in
Asperen prioriteit te geven bij het op te stellen meerjarenonderhoudsplan wegen
voor de komende jaren voor de gemeente West Betuwe.
Op 15-10-2018 heeft de stuurgroep West Betuwe in het kader van de wet Arhi (waar
vanwege het fusietraject de gemeenten onder financieel toezicht zijn geplaatst van de
Provincie) een brief (bijlage 2) gestuurd aan GS Provincie Gelderland waarin zij aangeeft
het raadsbesluit gemeente Lingewaal d.d. 13-09-2018 over te nemen, met dien verstande
dat:
1. De stuurgroep instemt met de kredietaanvraag van € 675.000,2. De stuurgroep instemt met de wijze van dekking
3. De stuurgroep beslispunt 3 niet ondersteunt; zij is van mening dat dit een
afweging is voor de nieuwe raad van de gemeente West Betuwe.
De gemeente West Betuwe heeft op 8-12-2018 een brief ontvangen van GS Provincie
Gelderland waarin de gemeenteraad van West Betuwe gevraagd wordt
opnieuw/nogmaals te besluiten op het raadsbesluit van gemeente Lingewaal d.d. 1309-2018.
De Provincie stelt in haar brief dat:
1. In verband met de voorgenomen gemeentelijke herindeling sinds 16 maart 2017
preventief toezicht geldt voor de gemeente Lingewaal.
2. Dit betekent dat de Provincie Gelderland de begrotingen en besluiten met
financiële consequenties moet goedkeuren.
3. Alleen de raad van de gemeente West Betuwe het budgetrecht heeft en hierover
kan beschikken.
4. Zij de nieuwe raad van West Betuwe om een zienswijze over dit besluit vraagt.
5. Dit betekent dat zij niet binnen de gestelde wettelijke termijn kan reageren.
6. Zij haar beslissing met 13 weken verdaagt, ingaande per 18-01-2019.
Beoogd effect
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Zorgen dat in geval wordt besloten om een krediet vast te stellen voor de herinrichting
van de Voorstraat te Asperen, er dekking is vanuit de begroting van de gemeente West
Betuwe.
Argumenten
Het beschikbaar stellen van het krediet van €675.000 resulteert in de jaarlijkse
kapitaalslasten (voor rente en aflossing) van €40.250. Deze kapitaalslasten kunnen niet
opgevangen worden binnen het budget voor het onderhouden van de wegen. Los van het
feit dat dit budget bedoeld is voor het uitvoeren van onderhoud (niet zijnde
herinrichtingen), biedt het onderhoudsbudget niet de ruimte om de jaarlijkse
kapitaalslasten te dekken.
Op basis van een globale dossierstudie en een schouw van de straten en wegen in West
Betuwe, is het eerste beeld gevormd dat er – met name in het areaal van de voormalige
gemeenten Lingewaal en Neerijnen - structureel een te laag budget beschikbaar is voor
het op een basisniveau onderhouden van onze wegen. Een groot aantal wegen ligt er
matig tot zeer slecht bij, waarbij verschillende wegen het einde van de levensduur al
ruimschoots hebben bereikt en/of niet meer voldoen aan de inrichtingseisen voor het
hedendaagse verkeersaanbod.
Voorts wordt opgemerkt dat er in West Betuwe verschillende straten en wegen zijn die in
een aanzienlijk slechtere staat verkeren dan de Voorstraat in Asperen. Naar onze
inwoners is het moeilijk uit te leggen dat één of enkele straten met een betere
onderhoudstoestand, voorrang krijg(t)(en) op straten en wegen die volledig ‘op’ zijn. Het
advies is daarom om nu geen voorrang toe te kennen, maar om de behandeling (begin
2020) van het dit jaar op te stellen beheerplan Wegen af te wachten en daar zo mogelijk
de Voorstraat en andere genoemde straten in mee te nemen.
Samenvattend kan gesteld worden dat het niet verantwoord is om zonder toekenning van
extra budget én vooruitlopend op een integraal te benaderen meerjarenonderhoudsplan
voor West Betuwe nu reeds de Voorstraat in Asperen te realiseren.
Het gevolg hiervan is dat het raadsbesluit van 13-09-2018 niet uitvoerbaar is.
Er resteert slechts één optie:
1. De raad adviseren het genomen raadsbesluit 13-09-2019 van gemeente Lingewaal
terug te nemen/in te trekken en deze beslissing opnieuw af te wegen binnen het
nog op- en vast te stellen meerjarenonderhoudsplan (Beheerplan Wegen West
Betuwe).
Uw raad wordt geadviseerd om het raadsbesluit van 13-09-2018 van de gemeente
Lingewaal terug te nemen/in te trekken op basis een gewijzigd afwegingskader,
inhoudend dat:
1. Het meerjarenonderhoudsplan Wegen voor de gemeente West Betuwe nog moet
worden op- en vastgesteld;
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2. In de huidige begroting binnen het onderhoudsbudget wegen geen ruimte
aanwezig is om de kosten voor rente en afschrijving die voortvloeien uit het
betreffende krediet gedurende 20 jaar te dekken.

Kanttekeningen
Duurzaamheid
Financiën
Uitvoering
Planning
- Na de besluitvorming van uw raad de bewoners van de Voorstraat en Stadswal
Asperen en de Voorstraat en Torenstraat Heukelum te informeren.
- Begin 2020 het Beheerplan Wegen aan het college en uw raad ter behandeling voor
te leggen.
Hiervoor worden in de komende periode alle straten en wegen geïnspecteerd (nulmeting). In de 2e helft van dit jaar kan de meerjaren-maatregelenplanning worden
opgesteld en wordt de integrale afstemming met onder andere verkeersplannen en
riolering gevoerd. Ook worden allerlei scenario’s financieel doorgerekend. Begin 2020
kan uw raad integraal geadviseerd worden over het benodigde onderhoud en de
reconstructies van de wegen. Dit inclusief een voorrekening van het benodigde
budget per mogelijk scenario.
Evaluatie
Communicatie
Er zijn in 2018 voor de bewoners van voornoemde straten reeds een tweetal informatieavonden gehouden. Met de bewoners zal zorgvuldig gecommuniceerd worden dat de
Voorstraat Asperen niet nu, maar later -afhankelijk van het budget- onderhouden dan wel
heringericht gaat worden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
De secretaris,
de burgemeester,
Bijlagen:
Raadbesluit Lingewaal,
Brief Stuurgroep West Betuwe
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Brief Provincie Gld)
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart
2019,
besluit:
1. over te gaan tot het terugnemen/intrekken van het raadsbesluit van 13-09-2018
afkomstig van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaal;
2. op dit moment geen krediet beschikbaar te stellen van € 675.000,- ten behoeve van
de realisatie en herinrichting van de Voorstraat te Asperen;
3. een eventueel besluit omtrent voornoemd krediet te nemen op het moment dat de
meerjarenbegroting Wegen van de gemeente West Betuwe wordt vastgesteld, waarbij
de Voorstraat in Asperen met prioriteit opgenomen zal worden;
4. GS Provincie Gelderland informeren over de zienswijze van de raad van West Betuwe.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 26 maart 2019, nummer 12,
de griffier,

de voorzitter,
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