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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen en luisteraars van harte welkom
bij deze digitale vergadering.
2. Raadsspreekuur
Van het raadsspreekuur wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter constateert dat er voldoende raadsleden zijn ingelogd voor het quorum. Daarmee is de
vergadering rechtsgeldig.
3. Vaststellen agenda 17 december 2020
 Motie vreemd CDA-SGP-LLB-VWB: onkruidbestrijding / mantelzorgcomplimenten
 Motie D66 c.s. Houtskoolschets acute zorg
 Motie LLBWB/VWB/GL glasvezel Ophemert
Voorgesteld wordt deze moties in deze volgorde als agendapunt 5a toe te voegen aan de agenda.
Met deze aanvullingen wordt de raadsagenda vastgesteld.
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4. Ingekomen stukken 17 december 2020
 De heer Van der Lecq, GL, vraagt over IN156 Stand van zaken huisvesting arbeidsmigranten regio,
waarom onze gemeente nog niet meedoet. Wethouder IJff antwoordt dat de reden hier van is dat
dit nog met onze raad moet worden besproken en daarom nog niet is vastgesteld.
 De heer Rietbergen, VWB, heeft vragen over IN165 Situatie bij de Burcht van Haeften. Hij geeft
aan dat hij deze als schriftelijke vragen, art. 50 RvO, zal indienen.
De raad stemt verder in met de afhandelingsvoorstellen van de lijst ingekomen stukken.
Bespreekstukken
5a. Moties vreemd aan de orde
De motie van CDA, SGP en LLB, Onderhoud buitenruimte:
Roept het college op:
1. De impact van bovengenoemd arrest en het wettelijk kader te heroverwegen voor wat betreft de
aanpak en beheer van de gemeentelijke buitenruimte in de gemeente West Betuwe.
Wordt verworpen met 13 stemmen voor en 16 stemmen tegen.
De motie van D66, DB, CU, SGP, VVD, GL en PvdA, Houtschoolschets acute zorg:
Spreekt zich uit tegen sluiting van de Spoedeisende Hulp en Huisartsenposten bij het Beatrixziekenhuis
en Ziekenhuis Rivierenland, daar dit onverantwoorde risico’s in acute zorgsituaties met zich meebrengt
voor de inwoners in onze regio en in West Betuwe in het bijzonder.
Wordt unaniem aangenomen.
De motie van – in eerste instantie - van LLBWB, VWB, GL glasvezel Ophemert:
Verzoekt het college:
Om er voor te zorgen dat de inwoners van alle kernen, dus inclusief de kern Ophemert, de mogelijkheid
krijgen om op het glasvezelnetwerk te worden aangesloten.
Deze motie wordt door wethouder Goossens ontraden, omdat gemeente West Betuwe – voor glasvezel in
Ophemert - op dit moment niet aan de eisen voldoet die de Europese Commissie stelt. Wat wel kan is en
gebeurt is het lobbyen van de gemeente samen met ambassadeurs (inwoners Ophemert) als
vraagbundeling richting Digitale Stad.
Wordt verworpen met 1 stem voor en 28 stemmen tegen, waarbij GL en VWB het mee indienen van deze
motie intrekken.

5. IN128 Informatienota voortgang vergunningaanvraag zonnepark The Dutch
Omdat door wethouder IJff niet alle vragen van o.a. de heer Daudeij, DB, de heer Nijhoff, LLB, de heer
Rietbergen, VWB, en de heer Broedelet, VVD, kunnen worden beantwoord, vraagt de voorzitter hen via de
griffie de vragen te laten bundelen en beantwoorden als informatienota door deze als art. 50-vragen in te
dienen.
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6. Ingekomen brief over Huis Neerijnen
Op vragen van de raad beantwoordt de wethouder het volgende:
Alle betrokken 12 partijen krijgen een brief over de onderhandelingen en de uitkomst daarvan met het
Geldersch Landschap, die eigenaar is. De gemeente is daar geen partij in, maar puur om te helpen bij het
vinden van een goede opvolger. Mede gezien de financiële lasten. Ook de nieuwe huurder staat open voor
de maatschappelijke waarde en functie van huis Neerijnen.
7. Nota onderzoek AVRI Regio Rivierenland
Bespreekstuk omdat dit voorstel niet in de oordeelsvormende vergadering is geagendeerd.
Besluit;
Instemmen met de inhoud en de procedure met betrekking tot het doen van een regionaal onderzoek
zoals die in de ‘Notitie Onderzoek AVRI Rivierenlanden’ zijn aangegeven.
Op de vraag van de heer Nijhoff, LLB, welke kosten hier mee gemoeid zijn voor wat betreft de offerte,
geeft de griffier aan dat dit bedrag nog wordt ingestoken in overleg met de 7 raden. Een vooraf bepaald
bedrag zou niet handig zijn.
Vanuit de raad wordt per mail nog afgestemd wie als vertegenwoordiger in de regionale AVRI werkgroep
gaat optreden.
Deze nota wordt unaniem aangenomen.
8. Vaststellen Lokale agenda inclusie West Betuwe
Het amendement van D66 om toe te voegen:
Nieuw beslispunt:
1. Op pagina 14 van de Lokale Inclusie Agenda 2020 toe te voegen:
16
Er is aandacht voor het thema eenzaamheid. Bij een inclusieve samenleving hoort er uiteraard
ook aandacht voor eenzaamheid te zijn. Als uitwerking van eerder genoemde agendapunten in
deze Lokale Inclusie Agenda en hetgeen vastligt in het vastgestelde beleidsplan voor het sociaal
domein “Bouwen aan sociale kracht” wordt expliciet aandacht gegeven aan het voorkomen van.
De verdere uitwerking geschiedt op basis van bovenstaande documenten.
2. Beslispunt 1: “De Lokale Inclusie Agenda 2020 vast te stellen” te vernummeren tot beslispunt 2,
Het amendement wordt unaniem aangenomen.
Het geamendeerde besluit wordt breed gedragen en unaniem aangenomen.
Hamerstukken
9. Kredietaanvraag ten behoeve van het project (T)huisvesting
Stemverklaring GL: was in eerste instantie niet blij dat voor de financiering meer dan de helft van het
bestemmingsreserve duurzaamheid werd onttrokken. Maar door de goede en heldere communicatie
vanuit de ambtelijke organisatie naar en in de klankbordgroep, is er alle vertrouwen van GL dat er voor
duurzaamheid voldoende oog is, binnen de gestelde financiële taakstelling.
Stemverklaring VWB: positieve samenwerking binnen de klankbordgroep, hoopt op een voortzetting
hiervan.
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Stemverklaring CDA: hoopt dat de nadrukkelijke opdracht om van de post onvoorzien van 2 miljoen geld
over te houden wordt waargemaakt.
Stemverklaring CU: hadden liever gezien dat voor een voordeliger variant was gekozen, maar kunnen toch
met dit plan instemmen, mits het vastgestelde krediet niet overschreden wordt.
Stemverklaring DB: financieel, organisatie meer orde en kijken naar verdere effecten van COVID-19, had
men liever gewacht op andere locatie om los te komen van het “Geldermalsen”-gevoel. Met de hoop dat
de afgesproken financiering en budget niet wordt overschreden, gaat DB toch – zij het met tegenzin –
akkoord met dit voorstel.
Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen.
10. Wijziging tarieven van de lokale heffingen en vaststellen van de Belastingverordeningen West
Betuwe 2021
Stemverklaring VWB: achten een inflatiecorrectie terecht, echter niet gepast in de huidige
omstandigheden, dat hier bovenop nog 2 correcties plaatsvinden.
Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen.
11. Vaststellen Decemberwijziging West Betuwe 2020
Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen.
12. Vaststellen verordening tot 3e wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp West Betuwe
Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen.
13. Geldend verklaren voor het gehele grondgebied van de gemeente West Betuwe van het algemeen
belang Besluit Wet markt en overheid gemeente Geldermalsen 2014
Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen.
14. Mededelingen
Wethouder Goossens wil er 2 doen;
- Op 30 november is van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een
toekenningsbeschikking ontvangen, voor wat betreft de verkeersveiligheidsmaatregelen
2020/2021, een bedrag van € 902.000,-- ten opzichte van een budget van € 80.000,-- een heel
welkom bedrag. Ingediend door team Realisatie en Verkeer en blij dat dit is toegekend.
- Verder is een bedrag van € 50.000,-- toegekend vanuit het AO-fonds gemeenten, in het kader van
de doorontwikkelingen van de organisatie (ambtelijk en bestuurlijk) West Betuws werken. Ook
hier blij mee, is ook een stuk erkenning voor het programma.
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Mevrouw Boer-Rookhuiszen, D66, wil een compliment geven voor de – uitgebreide – beantwoording en
aandacht voor hun vragen seksuele diversiteit scholen West Betuwe. Zij is er ook blij met de medewerking
van alle schoolbesturen en dat dit onderwerp wordt opgenomen in de Onderwijsvisie die het college aan
het opstellen is, in samenwerking met alle schoolbesturen.
De heer Nijhoff, LLB, heeft zoals bij de raadsvergadering van dinsdag 15 december aangekondigd, de
oordeelsvormende vergadering van 8 december teruggeluisterd. Daarbij heeft LLB het onderwerp
Vaststellen Kadernota Dorpshuizen en multifunctionele centra West Betuwe als bespreekstuk opnemen,
en niet als hamerstuk.
15. Rondvraag
Frank Broedelet, VVD, met de VVD is er een digitale sessie is geweest met inwoners van Waardenburg,
waarin zij hun zorgen hierover konden delen over de verbreding A2 Waardenburg. Vragen; 1. heeft het
college op dit moment actief contact met inwoners, 2. zo nee, is er een manier waarop namens
gemeente, provincie en rijk gecommuniceerd gaat worden richting die inwoners, en 3. de bewoners van
de zgn. woningen in de geluidswal, dreigen de dupe te worden omdat hun huizen in de plannen gesloopt
worden, is er een mogelijk tot compensatie in hun leed.
Mevrouw Challik, PvdA, had hier ook vragen over m.b.t. tot een update zoals besproken wordt in B2-01
Mail bewonersvereniging artikel Gelderlander 24 november Dorp langer in onzekerheid A2 en hoort ook
graag een update.
Wethouder Goossens licht toe dat er na het zomerreces en hij deze portefeuille overnam, al gesprekken
zijn geweest tussen de gemeente, provincie en de regio. Daar is een voorkeursalternatief uit gekomen,
zoals in de informatienota is beschreven. Sindsdien heeft hij ook contact met diverse bewonersgroepen
uit Waardenburg, waaronder de voetbalvereniging en het bewonersplatform Bungawalls die hierin worden
meegenomen. Laatste stand van zaken is dat er een gebiedsvisie wordt ontwikkeld, die hopelijk in januari
kan plaatsvinden, hier wordt capaciteit voor vrijgemaakt. In de ruimtelijke plannen is nu geen sprake van
sloop van de bungawall-woningen. De raad wordt via raadsinformatienota’s hier steeds in meegenomen.
De heer Rietbergen, VWB, heeft een vraag over het weekblad West Betuwe, hoe het kan dat er begin
oktober gevraagd is aan diverse media zich aan te bieden, terwijl er onvrede is over de journalistieke
verslaglegging van het weekblad, waarbij inwoners niet actief en voldoende geïnformeerd worden. En dat
er dan in de week van 24 nog een gesprek is met dat weekblad voor het verlengen van het contract. De
burgemeester bevestigt dat verlenging in de lijn der verwachting ligt, omdat het weekblad voldoet aan de
gestelde criteria. De heer Rietbergen kan zich hier niet in vinden.
16. Sluiting
De voorzitter sluit af met een mooie boodschap en dankwoord voor allen binnen de organisatie West
Betuwe, de gemeenteraad, de wethouders, de ambtelijke organisatie, griffie en bodes. Het is in alle
opzichten – zowel politiek/bestuurlijk als in de samenleving met de corona pandemie – een veelbewogen
jaar geweest. En wenst allen gezegende, veilige feestdagen, om met een opgeladen batterij, weer aan het
nieuwe jaar te kunnen beginnen.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 2 maart 2021, nummer 2021/019

De griffier
Hans van der Graaff

De voorzitter
Servaas Stoop

