
 

Besluitenlijst gemeenteraad  
(verwijst tevens naar het luisterverslag) 

 

Datum vergadering 24 november 2020 

Zaak 45237 

Aanwezig: 

Fractie CDA D. van Zee-van Arendonk ,  A. van Krieken, A.C. Hakkert, J. Kerbel 

Fractie ChristenUnie (CU) F. Temminck, M.A. Kool-Tulp, A. van Willigen-Verstegen 

Fractie D66 A.M.R. Karsemeijer , H. Boer Rookhuiszen-de Joode 

Fractie Dorpsbelangen (DB) H. de Man, K. de Heus-van Wijk, L.A.E.M. van Dun, , J.M. Daudeij,  

 H.M. Markenhof-de Jong 

Fractie GroenLinks (GL) A.S. Zierleyn, J.W. van der Lecq 

Fractie Leefbaar Lokaal Belang 

West Betuwe (LLB) P. van Kuilenburg, C. Nijhoff  

Fractie PvdA R.G.T. Hoogveld, H.B. Challik 

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

Fractie Verenigd West  G.F. van de Water, J.J.M. Rietbergen   

Betuwe (VWB) 

Fractie VVD A.F.Broedelet, D.T. de Zeeuw-Wielders, G.J. van Ochten 

Voorzitter S. Stoop 

Griffier K.G. Steenbergen 

Wethouders  A. van Maanen, G. van Bezooijen, R.T. van Stappershoef, A.M. IJff 

 E.R. Goossens, S.T. Klein-de Jong 

Secretaris K. Coesmans 

Afwezig  M.T.M. Kock (LLB), H. Mulder (SGP), H.J. van der Graaff (griffier) 

 

 

1.  Opening 

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

welkom.  

 

2. Raadsspreekuur 

De heer J.W. van Donkelaar spreekt namens het Platform Tricht springlevend de raad toe. Hij geeft 

een korte toelichting op de uitkomst van de gehouden enquête in de kern Tricht m.b.t. de wensen voor 

woningbouw. Hij biedt de uitkomst van de enquête aan, aan de voorzitter van de raad. 

 
3.  Vaststellen agenda 24 november 2020 

Op verzoek van de fractie van West Betuwe wordt het voorstel benoeming en beëdiging van een 

nieuwe burgerlid toegevoegd aan de agenda onder punt 6A. 

 

De ChristenUnie meldt dat agenda punt 9, zienswijze Bestuursrapportage Werkzaak Rivierenland, na 

aanpassing van de zienswijze wat de fractie CU betreft een hamerstuk kan zijn. Dit  voorstel zal als 

hamerstuk behandeld worden. 
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Leefbaar Lokaal belang verzoek agendapunt 12, harmonisatie welstandsbeleid West Betuwe, als 

bespreekstuk te behandelen. De fractie heeft een tweetal vragen.  

Met bovenstaande wijzigingen is de agenda vastgesteld. 

 

4. Vaststellen besluitenlijst 27 oktober en 5 november 2020 

Besluitenlijst 27 oktober 2020; de voornaam van mevrouw Haubrich is Cathrijn. De griffie zal dit 

aanpassen. Met deze opmerking is de besluitenlijst vastgesteld. 

Besluitenlijst 5 november 2002; mevrouw Karsemeijer, D66, vraagt om bij de besluitvorming Begroting 

2021-2024 op pagina 3 te verwijzen naar de toelichting van D66 waarom zij niet zullen stemmen over 

dit voorstel. De griffie zal dit aanpassen. Met deze opmerking is de besluitenlijst vastgesteld. 

 

5. Ingekomen stukken 

De heer Daudeij, Dorpsbelangen, heeft een aantal vragen bij informatienota IN/128, voortgang 

vergunningaanvraag zonnepark The Dutch, hij zal een verzoek doen aan het presidium om de notitie te 

bespreken in de raad. 

 

Mevrouw Van Willigen, ChristenUnie, verzoekt de wethouder om de denktank sociaal domein weer op 

te starten waarin onder andere gesproken moet worden over IN142, evaluatie planprofiel 4. Mevrouw 

Boer Rookhuiszen voegt daar het onderwerp schuldhulpverlening aan toe. Wethouder Van Maanen 

zegt toe de denktank sociaal domein op te pakken en in januari 2021 een bijeenkomst te plannen. 

 

Mevrouw Challik vraagt uitleg van het college waarom de omgevingsvergunning voor uitbreiding van 

Marine Life is goedgekeurd. De voorzitter zegt toe de vraag schriftelijk te beantwoorden. 

 

6A   Benoeming en beëdiging burgerlid fractie Verenigd West Betuwe 

Mevrouw A.C.L. Tetteroo - van Cuijlenburg is toegelaten en beëdigd als raadslid voor de fractie van 

Verenigd West Betuwe.  

 

6. Wensen en bedenkingen deelname werkgeversvereniging veiligheidsregio’s 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

7. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

  

8. Vaststellen Uitgangspunten invoering Omgevingswet en Omgevingsvisie West Betuwe 

GroenLinks dient een amendement in op dit voorstel om inclusie als thema op te nemen in het besluit. 

Het amendement is als bijlage bij dit verslag gevoegd. 

 

Stemverklaring de heer Van Dun, Dorpsbelangen; Dorpsbelangen beschouwt inclusiviteit als onderdeel 

van leefbaarheid, maar persoonlijk wil hij toch het grote belang van inclusie onderstrepen in onze 

maatschappij en om die reden stemt hij voor dit amendement. 

Het amendement wordt verworpen met 19 stemmen tegen (VVD, VWB, CDA, SGP, LLB, DB m.u.v.  

dhr. Van Dun) en 10 stemmen voor (GL, D66, PvdA, CU, dhr. Van Dun) 
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Stemverklaring LLB; LLB vindt zeker dat we door moeten gaan met dit proces om klaar te zijn voor de 

invoering van de omgevingswet. LLB wil daarin 3 zaken terugzien: 

1. echt draagvlak creëren door inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden er direct bij te 

betrekken, laat zien wat echte participatie is, 

2. laat zien wat visie is en waarom West Betuwe maatwerk is, 

3. betrek de raad tijdig en creëer daarbij vaste tijdstippen waarop de raad wordt bijgepraat en kan 

bijsturen zonder elke keer een apart besluit te hoeven nemen. 

 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

9. Vasststellen Zienswijze Bestuursrapportage 2020 Werkzaak 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

10. Vaststellen Nota Risicomanagement West Betuwe 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

11. Geharmoniseerde verordeningen participatiewet 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

12. Harmonisatie welstandsbeleid West Betuwe 
LLB vraagt of er een inventarisatielijst van rijksmonumenten in onze gemeente bestaat en zo ja, wat is 
van de staat van onderhoud van deze monumenten. Wethouder Klein-de Jong zegt toe deze vraag 
schriftelijk te beantwoorden. 

 

Stemverklaring LLB; over welstand wordt verschillend gedacht, een inhoudelijke discussie is daarom 

noodzakelijk. LLB wil daarin 3 zaken terugzien; ten eerste echt draagvlak creëren door inwoners, 

ondernemers en belanghebbenden er direct bij te betrekken, ten tweede het stuk is niet in beton 

gegoten en kan worden aangepast, en ten derde de raad moet in dit proces heel nauw worden 

betrokken en tijdig worden geïnformeerd. 

 

Stemverklaring GroenLinks; de fractie kan instemmen met deze technische harmonisatie welstand. 

GroenLinks vraagt het college om bij de inhoudelijke harmonisatie hoofdstuk E, over duurzaamheid 

beter uit te werken. Met name de onderdelen klimaatadaptatie en duurzame landbouw. Het zou mooi 

zijn als deze gids de weg wijst onder andere naar duurzame landbouw waarin natuur en landbouw 

samen gaan en megastallen verleden tijd zijn. 

 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

13. Mededelingen 

Wethouder IJff deelt mee dat de subsidie die bij de provincie is aangevraagd in het kader van het 

programma sterk bestuur waarin de verduurzaming van 4 scholen was voorzien er nu ruimte is voor de 

verduurzaming van nog 3 extra scholen. 

 

De heer Kerbel vraagt wethouder IJff naar de stand van zaken dossier Avri. Wethouder IJff antwoordt 

dat er gesprekken gaande zijn in goede harmonie. Er is nog geen oplossing, maar die komt er wel. 
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De heer Kerbel heeft vanuit de platformbijeenkomst begrepen dat het inleveren van restafval verlaagd 

wordt, maar dat de vastrecht kosten omhoog gaan. Willen wij dat als gemeente West Betuwe, er wordt 

hierover binnenkort in het AB besloten. Wordt dit besluit nog aan de raad van West Betuwe voorgelegd 

voordat erover besloten wordt in het AB? Wethouder IJff zoekt uit of dit nog voor het AB van de Avri 

aan de raad van West Betuwe voorgelegd kan worden. 

 

14. Rondvraag 

De heer Rietbergen, VWB, heeft een aantal vragen m.b.t. het contract met het weekblad West Betuwe, 

de vergunningverlening voor een sportevenement op de crossbaan bij de Avri, de verplaatsing van het 

woonwagenkamp in Waardenburg en de stand van zaken bestuur Burght van Haeften. De vragen 

worden door de betreffende portefeuillehouders beantwoord. 

 

De heer Van Krieken, CDA, heeft schriftelijk vragen gesteld m.b.t. de coniferenhaag aan de Basil 

Scarflaan. Tot nu toe zijn de vragen niet naar tevredenheid beantwoord door het college. Wethouder 

Klein-de Jong zegt toe dit alsnog te doen. 

 

De heer Kerbel, CDA, vraagt naar de beantwoording door het college op de ingezonden brief op de 

ingekomen stukkenlijst voor de raad van december inzake kasteel Neerijnen. Hij verzoekt het college 

de beantwoording te agenderen voor de vergadering van december. De heer Van Maanen, SGP, voegt 

toe dat de SGP een aantal vragen over dit onderwerp schriftelijk zal indienen. 

 

Op verzoek van mevrouw Boer Rookhuiszen, D66, geeft de voorzitter een korte toelichting op de stand 

van zaken corona in West Betuwe. Wethouder Van Stappershoef geeft een korte toelichting op de 

stand van zaken van het fonds maatschappelijke ondersteuning. 

 

Mevrouw Van Willigen, ChristenUnie, vraagt of de portefeuillehouder in overleg gaat met 

voetbalverenigingen van voormalig Lingewaal over de contracten m.b.t. de robotmaaiers. De 

portefeuillehouder antwoordt dat dit niet het geval is. Zoals in het contract staat, worden de 

robotmaaiers overgedragen aan de verenigingen. 

 

De heer Nijhoff, LLB, meldt dat de vraag waarom de raad de brief van 31 augustus inzake de 

radartoren Herwijnen niet heeft ontvangen, terwijl een raadslid wel in het bezit is van deze brief, nog 

niet is beantwoord. De voorzitter zegt toe er scherp op te letten, dat als een raadslid een document 

krijgt vanuit de organisatie, alle raadsleden de beschikking moeten hebben over het betreffende 

document. 

 

15. Sluiting 

De voorzitter dankt aanwezigen en luisteraars, wenst iedereen aanwezig wel thuis en sluit de 

vergadering om 23.20 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van 15 december 2020, nummer 2020/158 

 

de griffier,      de voorzitter, 

Koen Steenbergen     Servaas Stoop 


