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A.S. Zierleyn, J.W. van der Lecq
P. van Kuilenburg, C. Nijhofl M.T.M. Kock

A.M. lJfl 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

(vwB)

Loefl G.J. van Ochten, D.T. de Zeeuw-Wielders

Fractie VVD

E.W.B.

Voorzitter
Griffier

H.W.C.G. Keereweer
A.J. van den Brink

Secretaris
Wethouders

K. Coesmans

J.H. Hartman, E.R. Goossens, G. van Bezooijen, A. van Maanen,
R.T. Stappershoef
F. Temminck (CU), K. de Heus-van Wijk (DB)

Afwezig

1

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet aanwezigen en luisteraars

welkom.
2

De raadsagenda 26-03-2019 wordt gewijzigd vastgesteld
Punt 4, ingekomen stukken; de stukken C5/C6 breedband en CB Leefbaarheidsbudget worden bespreekstukken.
Punt 10, Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Plomp & Zn. B.V.
te Waardenburg wordt een bespreekpunt i.v.m. de ingediende motie.
Punt 11, Veiligheidsstrategie en Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 politie OostNederland wordt als bespreekstuk behandeld.
Punt 12, wijziging benoeming werkgeverscommissie West Betuwe is verdaagd naar
de raadsagenda van 23 april2019.
De agenda wordt als volgt gewijzigd:
14 Motie Week van Respect 2019
15 Motie Verkeersmaatregelen Oude Bommelsestraat, Elsevierstraat en Dreef te Est
16 Motie Die ballon gaat niet op
17 Motie Subsidierelatie stichtingen Present, Help Elkaar en lntegreren doe je
samen
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18 Motie Huisvesting stichtingen Present, Help Elkaar en lntegreren doe je samen
19 Rondvraag
20 Sluiting
Door de volgende personen zal gebruik gemaakt worden van de rondvraag:
GL mw. Zierleyn, D66 mw. Boer Rookhuiszen, CDA dhr. Van Krieken, DB dhr. Daudeij,
SGP dhr. Van Bruchem, PvdA dhr. Kloppenborg en LLBWB mw. Van Kuilenburg.
3

Vaststellen besluitenlijst van 19 februari 2019
De besluitenlijst van 19 februari 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mevrouw Van Kuilenburg verzoekt n.a.v. de motie "standplaatsenbeleid" aan het
college om het standplaatsenbeleid eerder op te pakken dan de in het voorstel
genoemde 2 jaar. De burgemeester zegt toe dit mee te nemen naar het college.

4

lngekomen stukken en mededelingen
C5/6; breedband wethouder Goossens zegt toe uiterlijk vrijdag 29 maart nadere
informatie te geven via een informatienota van het college.
Motie Leefbaarheidsbudget; wethouder Van Stappershoef antwoordt dat aan punt 1,
duidelijkheid verschaffen over bestaande subsidierelaties/stromen is voldaan. Het
college heeft het nieuwe subsidieprogramma 2019 vastgesteld.
Punt 2, dorpsraden/tafels etc. betrekken bij de evaluatie dat gebeurt al via de
gebiedsmakelaars.
De motie van het CDA bij ingekomen stuk CB ; lnformatienota leefbaarheidsbudget

wordt na de toelichting van wethouder Van Stappershoef ingetrokken.
Het overige stukken op de lijst ingekomen stukken worden vastgesteld en
afgehandeld zoals aangegeven onder de verschillende categorieën.
Mededelingen
Wethouder Hartman meldt namens het college dat zoals eerder in de mail aan de
raad is vermeld, er verontreiniging is geconstateerd bij werkzaamheden nabij het
Lingebos. Het werk is stil gelegd en er is een onderzoek gestart.
Het CDA heeft over dit onderwerp een aantalvragen gesteld.
Wethouder Hartman antwoordt dat het college de uitkomsten van het onderzoek
moet afwachten alvorens antwoord gegeven kan worden op vragen.
5

Het nieuwe burgerlid de heer J.P. van den Broek voor de fractie Verenigd West
Betuwe is benoemd en beëdigd.

6

Mevrouw C. Grandia-van der Linden, griffiemedewerker, is beëdigd.

7

Het besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen ondernemers en kosten
kinderopvangtoeslag is conform voorstel vastgesteld.

I

Het besluit tot uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling Avres is conform
voorstel vastgesteld.
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Stemverklaring GL; blij met het voorgenomen besluit van het college. GL waardeert
het dat het college het boetekleed heeft aangetrokken en beterschap heeft beloofd
naar aanleiding van de brandbrief van de cliëntenraad van Avres. We willen
dienstverlening op maat, zeker voor de meest kwetsbaren in de gemeente en daar
hoort een snelle afhandeling van de toegekende uitkeringen bij.
9

Het besluit aanwijzen gemeentelijke vertegenwoordigers in gemeenschappelijke
regelingen wordt conform voorstel vastgesteld.

10

De verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Plomp & Zn. B.V. te

Waardenburg (nieuwe WKK-installatie en vernieuwing productieproces) is conform

voorstel vastgesteld.
Stemverklaring GL; willen instemmen met dit voorstel, maar wel ervan uitgaande
dat: 1. Twee jaar na ingebruikname van de installatie geëvalueerd wordt of de
verbetering die de berekeningen voorstellen waargemaakt zijn en de omwonenden
inderdaad geen geurstank of overlast meer ervaren en 2. Dat Plomp de
samenwerking aangaat met omwonenden om de elektriciteit die niet gebruikt wordt
door Plomp ten goede te laten komen aan omwonenden.
Stemverklaring LLBWB; stemmen in maar wil benadrukken dat dit voorstel in de
voorronde door LLBWB niet als hamerstuk is aangemerkt.
De motie (vracht)verkeersmaatregelen lndustrieweg te Waardenburg wordt
aangenomen met 28 stemmen voor (SGP, DB, GL, CDA, CU, VWB, LLBWB, PvdA,
D66, dhr. Loeff
11

WD en dhr. Van Ochten WD) en

1 stem tegen (mw. De Zeeuw

WD)

De zienswijze Veiligheidsstrategie en Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 politie Oost-

Nederland wordt geamendeerd vastgesteld.
GL dient een amendement op de tekst van de tweede alinea in de zienswijze in:
"De gemeenteraad onderschrijft in belangrijke mate de gekozen prioriteiten. Dat

geldt ook voor de wijze waarop u recht doet aan de verhoudingen tussen de
betrokken partners w.o. de gemeenten. Binnen deze uitgangspunten is de
gemeenteraad echter van mening dat er meer ruimte dient te worden gevonden
voor een versterking van de lokale politie (w.o. wijkagenten) en meer ruimte voor de
verantwoordelijkheid van de gemeente voor integrale veiligheid op lokaal niveau."
Het amendement wordt unaniem aangenomen.
12

Het voorstel wijziging benoeming werkgeverscommissie West Betuwe is
aangehouden.

13

De zienswijze op het raadsbesluit Lingewaal 13-09-2018 "herinrichting Voorstraat

Asperen" is conform voorstel vastgesteld.
Wethouder Hartman zegt toe de mogelijkheden van de motie vrachtverkeer vanuit
Lingewaal te onderzoeken.
14

De motie vreemd aan de orde van de dag: "Gemeente West Betuwe, partner
gemeente Week van Respect", wordt aangenomen met 26 stemmen voor (CDA, CU,
D66, DB, GL, VWB, SGP, PvdA, VVD) en 3 stemmen tegen (LLBWB)
J
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De motie vreemd aan de orde van de dag: "verkeersmaatregelen Oude

15

Bommelsestraat, Elsevierstraat en Dreef te Est" wordt aangenomen met 26
stemmen voor (CDA, LLBWB, GL, SGP, PvdA, CU, VVD, D66, VWB en mw. Markenhol
DB) en 3 stemmen tegen (de heren Daudeij, Van Dun en De Man van DB)

16

De motie vreemd aan de orde van de dag: "die ballon gaat niet op" wordt
aangenomen met i 6 stemmen voor (GL, VWB, SGP, CU, D66, PvdA en dhr. Van Dun,
DB) en 13 stemmen tegen (CDA, LLBWB, WD en van DB mw. Markenhof, dhr.
Daudeij en dhr. De Man)

17

De motie vreemd aan de orde van de dag: "subsidie stichtingen Present, Help Elkaar

en lntegreren doe je samen" wordt aangehouden.
18

De motie vreemd aan de orde van de dag: "huisvesting stichtingen Present, Help

Elkaar en lntegreren doe je samen" wordt aangehouden.
19

Rondvraag
D66 meldt het gemeentehuis slecht bereikbaar is en dat inwoners slecht
geïnformeerd zijn bij wie ze terecht kunnen.
Wethouder Goossens antwoordt dat het de aandacht heeft. Het college heeft tot op
heden geen formele klachten over de bereikbaarheid ontvangen.
PvdA vraagt naar de vervolgstappen m.b.t. de plaatsing militaire radar te Herwijnen.
Wethouder Hartman antwoordt dat het college tot op heden nog niets van Defensie
heeft vernomen.
GL vraagt om een harmonisatie agenda met een overzicht alle regelingen die nog
geharmoniseerd moeten worden en wanneer die op de agenda van de raad komen.
Burgemeester zegt dit toe, maar kan nog niet aangeven op welke termijn.
GL funderingsproblemen ten gevolge van de droogte van afgelopen zomer. Speelt
dit in de gemeente West Betuwe en zo ja, hoe groot is de problematiek en
overweegt de gemeente zich aan te sluiten bij het fonds duurzaam
funderingsherstel.
Wethouder Hartman zegt toe de vragen schriftelijk te beantwoorden.
SGP zal de vraag over oud papier schriftelijk stellen.
LLBWB vraagt het college de Avri geen toestemming te geven het ophalen van oud
papier in eigen beheer uit te laten voeren. Daarnaast vraag LLBWB naar de stand
van zaken van de rotonde Hellouw, dijkversterking (is er sprake van uitstel) en een
aanvullende vraag over Avri m.b.t. ondergrondse containers wordt schriftelijk
ingediend. Alle vragen van LLBWB zullen schriftelijk beantwoord worden.
DB vraag m.b.t. de knip in de Plantage. Burgemeester adviseert deze vraag
schriftelijk te stellen.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 23 april 2019, nummer 03
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