
 

Besluitenlijst gemeenteraad  
(verwijst tevens naar het luister- en beeldverslag) 

 

Datum digitale vergadering 26 januari 2021 

Zaak 116451 

Aanwezig: 

Fractie CDA D. van Zee-van Arendonk, A.C. Hakkert,  A. van Krieken, 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, M.T.M. Kock 

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, H. Mulder 

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 H.J. van der Graaff 

Secretaris K. Coesmans 

Wethouders  A. van Maanen, G. van Bezooijen, R.T. van Stappershoef, E.R. Goossens,  

 S.T. Klein - de Jong, A.M. IJff 

Afwezig -- 

 

 

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. 

 

3.  Vaststellen agenda 26 januari 2021 

De motie vreemd aan de orde inzake menstruatiearmoede van Verenigd West Betuwe wordt toegevoegd 

onder agendapunt 16. 

Met deze aanvullingen wordt de raadsagenda vastgesteld. 

 

4. Vaststellen besluitenlijst 15 december 2020 

De besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 december 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
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5. Ingekomen stukken 26 januari 2021 

De heer Van der Lecq informeert naar aanleiding van IN003; samenwerkingsovereenkomst Heuffterrein, 

of de verlenging van de overeenkomst betekent dat de gemeente opnieuw 50.000 euro moet investeren. 

Wethouder Klein antwoordt dat dit niet het geval is. 

De heer De Man wijst op ingekomen stuk B2-01 Verzoek tot planologisch medewerking realiseren 

zonnepark Ridderslag 4, Beesd. Dit stuk wordt besproken in de oordeelsvormende vergadering van 9 

februari 2021.  Hij neemt aan dat er geen onomkeerbare stappen genomen worden in de richting van de 

aanvrager voor de behandeling op 9 februari a.s. Wethouder antwoordt dat het college geen besluiten 

hierover gaat nemen voor de oordeelsvormende vergadering. 

Mevrouw Challik sluit zich aan bij de vraag van de heer De Man. 

Mevrouw Karsemeijer vraagt n.a.v. IN002; beantwoording vragen D66 inzake algoritmes, op welk moment 

in het jaar de raad geïnformeerd wordt over de toegezegde monitoring van algoritmes. Wethouder 

Goossens zegt toe deze schriftelijk te beantwoorden. 

 

6. Voorstel ontslag burgerlid GroenLinks 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

7. Vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied Neerijnen, Veegplan 2017, herziening Molenstraat 45 

Ophemert” 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

8. Vaststellen bestemmingsplan “horecabedrijf Haarweg 9-11 te Vuren” 

LLB verzoekt om het principebesluit van het college van de voormalige gemeente Lingewaal als bijlage bij 

het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan toe te voegen. Wethouder Klein stemt daarmee in. 

Het verband tussen de burgerwoning en de eisen voor parkeren ziet LLB niet. Parkeren hoort wat LLB 

betreft bij de bedrijfsvoering.  

De vraag van LLB m.b.t. Overgangsrecht, volgens LLB is het overgangsrecht niet van toepassing, zal 

wethouder Klein schriftelijk beantwoorden.  

Stemverklaring LLB; stemt in principe in met dit voorstel tenzij het antwoord op bovenstaande vraag voor 

LLB niet aanvaardbaar is. 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

9. Voortel tot het houden van een regionaal onderzoek Avri 

Er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt wie de ondersteunende griffier is bij dit onderzoek. Zodra 

dit bekend is, zal de heer Van der Graaff de raad hierover informeren. 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

10. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Zijl 2 te Vuren” 

Stemverklaring CU; de compensatie is veel te royaal, dit is een ernstige aantasting van de openbare 

ruimte. De ChristenUnie stemt tegen dit voorstel. 

Het besluit is conform voorstel aangenomen met 28 stemmen voor (D66, GL, VVD, CDA, DB, SGP, PvdA, 

VWB, LLB) en 3 stemmen tegen (CU). 
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11. Vaststellen bestemmingsplan “Karnheuvelsestraat 1 Est en Neerijnense Mark 8 Neerijnen”  

Stemverklaring VWB; een transportbedrijf op deze locatie naast toekomstige woningbouw is niet 

gewenst. Dit is het moment om overlast te voorkomen. Het is een locatie binnen de bebouwde kom. 

Binnen de gemeente West Betuwe zijn voldoende bedrijventerreinen die zich uitstekend lenen voor 

transportbedrijven. VWB is tegen dit plan. 

Stemverklaring PvdA; verdere uitbreiding, na goedkeuring van dit voorstel, van het transportbedrijf is wat 

de PvdA betreft op deze locatie niet mogelijk. Indien het bedrijf nog verder wenst uit te breiden moet het 

verplaatst worden. 

Stemverklaring LLB; is het juist dat als ingestemd wordt met dit voorstel, de woningbouw voormalig 

bouwbedrijf Blom niet in gevaar komt. Wethouder Klein antwoordt dat de geplande woningbouw niet in 

gevaar komt. 

Het besluit is conform voorstel aangenomen met 29 stemmen voor (D66, GL, VVD, CDA, DB, SGP, PvdA, 

CU, LLB) en 2 stemmen tegen (VWB). 

 

12. Vaststellen bestemmingsplan ”dijkversterking Gorinchem-Waardenburg” 

Stemverklaring GL; de fractie is het gezien de klimaatveranderingen eens met de noodzaak om de 

veiligheid van alle inwoners te garanderen. De gevolgen die het totale project heeft op de leefomgeving  

zijn voor GL niet altijd helder en transparant. De natuur is kwetsbaar, kan niet zo maar verhuizen en de 

biodiversiteit is niet zo maar verplaatsbaar. GL heeft grote vraagtekens bij de begrippen 

natuurcompensatie en meekoppelkansen in de nota zonder duidelijke onderbouwing hoe deze worden 

ingezet. GL stemt in met het voorstel, maar gaat er vanuit dat zorgvuldig omgegaan wordt met de 

natuurwaarden van het gebied en dat hierover een transparante communicatie zal plaatsvinden zodat de 

raad, indien nodig nog invloed op de uitvoering kan hebben. 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

13. Vaststellen definitieve tarieven Onroerend-Zaak Belasting (OZB) 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

14. Vaststellen bestemmingsplan “Havendijk 27 Beesd”  

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

15. Zienswijze kaderbrief 2022 van de GGD Gelderland-Zuid 

Stemverklaring CU; bij de behandeling in de oordeelsvormende vergadering heeft de CU gevraagd om bij 

het nieuwe plan van de GGD om jeugdzorg verder terug te dringen de nota landelijk nota 

gezondheidsbeleid te noemen. De wethouder heeft mondeling toegezegd dit mee te nemen. Daarmee is 

wat de CU betreft een amendement op het voorstel niet nodig. 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

16. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Motie Verenigd West Betuwe; menstruatiearmoede: 

Verzoekt het college:  

 te onderzoeken hoeveel mensen in West Betuwe geen toegang hebben tot menstruatieproducten; 

 te onderzoeken of kosteloze verstrekking van menstruatieproducten plaats kan vinden voor deze 

doelgroep, bijvoorbeeld via (basis/middelbare) scholen, maatschappelijke instellingen en 

organisaties en hoeveel dit kost;  
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 de raad hierover uiterlijk medio april 2021 te informeren 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Wethouder Van Maanen ontraadt de motie. De gemeente West Betuwe heeft een ruimhartig 

minimabeleid. De wethouder is met diverse maatschappelijke partijen in gesprek en zal dit punt wel 

meenemen in de gesprekken. Als blijkt dat dit echt een probleem is, komt hij daarmee terug naar de raad. 

 

De motie wordt verworpen met 20 stemmen tegen (SGP, DB, CDA, CU, VVD) en 11 stemmen voor (VWB, 

GL, D66, LLB, PvdA). 

  

17. Mededelingen 

De heer Van Krieken heeft samen met leden van de stichting “niet nog een radar in Herwijnen” een digitaal 

constructief gesprek met minister Bijleveld van Defensie gehad. De heer Van Krieken verzoekt wethouder 

Klein om namens West Betuwe een brief  om gevolg te geven aan de motie van Van Helvert . Wethouder 

Klein antwoordt dat zij bereid is namens de gemeente West Betuwe een brief met die strekking te sturen 

 

Mevrouw Boer Rookhuiszen doet verslag van de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep RES. Het 

verslag is ook gepubliceerd in het RIS onder de ingekomen stukken voor de raad van 2 maart a.s. 

De heer Van Maanen verzoekt mevrouw Boer Rookhuiszen de stuurgroep RES erop te wijzen dat alle 

informatie gedeeld moet worden vanuit de stuurgroep met de gemeenteraden. 

 

Wethouder Goossens deelt mee dat de kandidaat-huurder voor het kasteel Neerijnen zich heeft 

teruggetrokken en dat hij nu in gesprek gaat met de 2e optant. Volgens de heer Nijhoff wordt het kasteel 

op dit moment gebruikt. Wethouder Goossens zegt toe uit te zoeken wie gebruik maakt van het kasteel. 

 

Wethouder van Bezooijen: 

 meldt dat hij van de provincie heeft vernomen dat de begroting 2021 valt onder repressief toezicht. 

 De lokale lastenmeter is vanaf vandaag beschikbaar voor inwoners. De raadsmodule komt per 1 april 

a.s. beschikbaar. 

 De BNG heeft gemeld dat de ECB 15 december jl. aan alle banken heeft aanbevolen om tot 30 

september 2021 af te zien van het verstrekken van dividenden of deze te beperken. De BNG is 

hierover nog in overleg met de ECB. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal de wethouder de raad 

informeren. Dit betekent, dat als het doorgaat, het college hierover duidelijkheid zal geven in de eerste 

bestuursrapportage 2021. 

 Nutsbedrijven waaronder Stedin, waar West Betuwe aandeelhouder van is, moeten fors gaan 

investeren in de infrastructuur. De vraag is gekomen of de gemeente wil meefinancieren. Dit kan in de 

vorm van een lening of door aanvullend aandelen te kopen. De wethouder zegt toe de raad mee te 

nemen in het proces. 

 

Wethouder Van Maanen meldt dat de evaluatie Werkzaak is afgerond. Op woensdag 10 februari 2021 is 

er om 19.30 uur een webinar waarin uitleg wordt gegeven over datgene wat in april a.s. naar de raad 

komt. 
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Burgemeester Stoop: 

 geeft de laatste stand van zaken van de sanering golfbaan Spijk. Er wordt een ringsloot aangelegd, 

het verwijderen van de staalslakken is in volle gang, de waterzuivering is gerealiseerd. Tezamen 

vormt dit de waarborg voor het grondwater. De gemeente ziet samen met de ODR nauwgezet toe op 

de voortgang van de sanering. 

 Het aantal besmettingen in West Betuwe laat nog steeds een grillig beeld zien. Er komt woensdag 

een informatiebrief naar de raad t.a.v. de landelijke maatregelen en de wijze van handhaving. 

 

18. Rondvraag 

De heer Kock vraagt wanneer de gemeente zijn verantwoording neemt en de afvalresten van de 

jaarwisseling opruimt. Burgemeester Stoop antwoordt dat de buitendienst deze week start met het 

opruimen. Bovendien komt er deze week een informatienota naar de raad m.b.t. de jaarwisseling. 

 

Mevrouw Zierleyn heeft op 23 december jl. in het Nieuwsblad West Betuwe een ballon van de gemeente 

ontvangen. Dit terwijl in de raad de motie ballonnen is aangenomen. Burgemeester Stoop antwoordt dat 

hij een klein gebaar wilde maken naar de inwoners met deze ballon waar een wens op staat. Mevrouw 

Zierleyn is het oneens met deze actie, elke ballon is er één te veel voor de natuur. 

 

Mevrouw Van Kuilenburg meldt dat inwoners die een melding maken bij de gemeente geen reactie 

krijgen. Daarnaast heeft de gemeente bij het mondeling afhandelen van een klacht over overlast verkeer 

in de Irenestraat Hellouw geweigerd de afhandeling schriftelijk te bevestigen. Zij roept de 

portefeuillehouder op om naar de betreffende inwoner toe te gaan. Ook zal zij de onbeantwoorde mails 

naar de gemeente sturen. 

 

De heer Kievit vraagt naar de stand van zaken m.b.t. herbegraven. De wethouder zegt toe dit schriftelijk te 

beantwoorden. 

 

19. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.10 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van 2 maart 2021, nummer 2021/024 

 

 

De griffier     De voorzitter  

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 


