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Geachte voorzitter, college, leden van de raad 

Allereerst wil Verenigd WestBetuwe waardering uitspreken richting de 

organisatie en het college met het opstellen van de stukken. 

U heeft het ons makkelijk gemaakt door een goed overzicht te geven. 

We krijgen hierdoor beeld van Verleden Heden en de Toekomst. 

Graag wil ik eerst iets zeggen over de bestuur situatie in WestBetuwe. 

Naar mening van Verenigd westbetuwe hebben we een college dat gestuurd 

wordt met heel veel amendementen en moties.  

Dit om het college toch maar op tijd aan het werk te zetten. 

Dat vergaderingen te lang duren heeft volgens ons zeker ook te maken met 
betere voorbereiding van het college.  
Bij nagenoeg alle voorstellen komt er een amendement of motie.  
Dat kost veel tijd.  
Raadsvoorstellen zouden beter kunnen aansluiten in lijn met wat de raad wil. 

 

Er zijn 6 wethouders en er wordt toch wel erg veel werk doorgeschoven .  

Een wethouder die zegt dat het financieel goed gaat door incidenteel geld te 

gebruiken, de kas te plunderen.  

Een college dat meer duidelijke keuzes zou moeten maken en meer op moet 

komen voor de belangen van de inwoners van West-Betuwe.  

De burger in West Betuwe betaald de hoofdprijs om hier te mogen wonen. 

Nu  betaalt een gemiddeld huishouden 1000 euro aan gemeentelijke lasten. En 
dan de arrogantie om te zeggen dat het goed gaat. 
 
Verenigd West betuwe mist daadkracht om er het maximale uit te halen in 
onderhandelingen met externe partijen 
 
Woorden als vertrouw er maar op dat het goed komt terwijl uit de stukken 
vaak anders blijkt. Met de rug tegen de muur onderhandelen komt veel te vaak 
voor. 
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Dit is onbegrijpelijk ook voor onze burgers 

 
 
Communicatie over invloed die burgers hebben is natuurlijk ook belangrijk  
Het verwachtingsmanagement ontbreekt bijna op ieder dossier 
Het vertrouwen van de burger wordt hierdoor in rap tempo verder 
afgebroken.   
 

 

De Jaarrekening 2020,  

een meer jaren prognose op de grond exploitatie van -22 miljoen, dit is weer 

1,5 miljoen opgelopen. 

Het blijft toch zorgelijk, en dat met deze oververhitte woning markt 

De inwoners schreeuwen om extra huizen, dus bouwgrond 

Wethouder pak de vergunning verlening aan en geef sturing aan de ODR 

Het is ook zeer zorgelijk dat plaatselijke aannemers, de bouwers liever geen 

werk in Westbetuwe willen doen omdat ze voortdurend worden tegen 

gewerkt. 

Er wordt vaak tijdens de bouw de bouwvoorschriften aangepast.  

Dit geeft vertraging en maakt bouwplannen minder goed uitvoerbaar.  

Dit heeft vaak te maken met de tijd tussen de planvorming en het uiteindelijke 

bouwen  

De volledige ODR, VTH taken teug halen en meer sturing er op houden en 

geven kan hier de oplossing zijn. 

Plannen zijn er volop, neem als goed voorbeeld voor Rumpt, dit zou in Beesd, 

Deil, Ophemert, Varik, Haaften, Asperen, Heukelum en alle andere dorpen ook 

snel opgepakt en snel uitgevoerd moeten worden.  

-Uitbreidingslocaties voor Deil en Beesd die maar niet van de grond komen en 

de beloftes die met de inwoners zijn gemaakt.  

Kleine inbreidingen is niet de vraag beantwoorden  

Verwachtingsmanagement en de afrekening komt. 
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Er zijn problemen met de ontsluiting van Hondsgemet Noord in Geldermalsen 

Bij de aanpak van de ontsluiting van Hondsgemet Noord komt ook de tweede 

Lingebrug weer in beeld komen.  

Doel is het centrum in Geldermalsen meer ontlasten van verkeer   

Provincie kan hier flink aan bijdrage. College kom met voorstellen… 

 
Dat In WestBetuwe er weinig belemmeringen zijn voor meer huizen te 
bouwen klopt, kijk goed naar meekoppel kansen als Tweede lingebrug en 
bouwen in Buurmalsen bij het aanpakken van de ontsluiting van Hondsgemet 
Noord 
 
Een ander punt is Evenementen, in de zomer zijn er vaak veel evenementen, 
Nu geven verenigingen aan dat de vergunning verlening een zorgpunt is,  
Men komt er niet door, met als gevolg dat het evenement niet doorgaat 
Nogmaals een oproep om hier coulant mee om te gaan en belemmeringen weg 
te nemen. 
 
Rodenburg- Het is van groot belang om voor onze jongeren een 
uitgaansgelegenheid te hebben.  
Onze jongeren zijn door sluiting van de Rodenburg genoeg gestraft!  
De Rodenburg is genoeg gestraft. 
De Rodenburg moet weer volledig open kunnen zijn.  
Werk daar dan ook aan mee als gemeente.  
 
--Onafhankelijke beveiliging van de Rodenburg kan de oplossing zijn om 
problemen in de toekomst te voorkomen 
 
 
Voor de jaarstukken 2020 is 4,9 miljoen het resultaat. 
 
1,5 miljoen aan voorstellen en 3,4 miljoen terug naar de algemene middelen. 
 
Eigenlijk zou dat geld terug moeten naar de burger, doormiddel van de lasten 
te verlagen, de gemeente zit immers goed bij KAS 
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Verenigd Westbetuwe vind dat de gemeenschap hiervan mee mag profiteren 
d.m.v. lagere lasten. 
 
Het weerstandsvermogen van de gemeente is zeer hoog 2,32 maar is wel 
afgenomen van  ten opzichte van vorig jaar 2,88   
De financiële positie van de gemeente is uitstekend, maar de weg naar 
beneden is heel duidelijk ingezet!   
 
Goed begroten en binnen budget werken, inkomsten en uitgaven op elkaar 
afstemmen moet beter. 
 
 
 
 
 
Bestuursraportage 2021  
 
We liggen op schema, maar de schulden lopen op en er zijn grote risico’s bij 
het Sociaal domein, WMO jeugdzorg en de implementatie vergunning 
verlening bouwen  
 
Er zijn 47 taken waarvan 6 taken pas zijn afgerond 39 in uitvoering 
Erg benieuwd of we alles uitgevoerd krijgen en of er niet nog meer werk 
wordt doorgeschoven  
 
-340 duizend euro structureel extra naar de ODR terwijl ze minder taken voor 
ons gaan uitvoeren. Het terughalen zou 900.00 euro kosten, gewoon doen dan.  
 
Verenigd Westbetuwe vind het tijd om alle VTH taken terug te halen om meer 
grip op de uitvoering van taken te krijgen. 
 
Perspectief nota: 

Is eigenlijk de startfase voor 2022 
Sparen voor na 2025, er wordt nu al ingeteerd op onze algemene reserves om 
alles dicht te rekenen. 
Achterstallig onderhoud wegwerken van de wegen is goed, het 
wegenonderhoud weer in orde maken, echter 
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-Burgers hebben veel last van afgesloten wegen(Tricht Buurmalsen)en zien 
dat het werk dan zo goed als stil ligt. 
 
Veel wegen worden afgesloten en het werk gebeurt op een laag tempo, 
spreek einddatums af met aannemers. Dit zijn dan ook nog te vaak 
aannemers uit andere regio’s   
 

-Zoek ook hulp bij provincie en Rijk voor onderhoud wegen, daar zijn veel 

opcenten via belastinginkomsten wegenbelasting om aan te wenden voor 

onderhoud. 

-Personeel: de externe inhuur is 25,9 % van de loonkosten -18% is al veel en is 

het gemiddelde van de gemeentes in Nederland  

Wat gaan wij doen om goed extra personeel aan te nemen? 

 

Verenigd WestBetuwe wil graag nog wat punten meegeven. 

-Het verbouwen van het nieuwe gemeentehuis is begroot op 12,8 miljoen 

Voordat we zijn begonnen met de verbouw worden de eerste overschrijdingen 

al zichtbaar.  

Verengd Westbetuwe vind dat je binnen het plan moet bezuinigen of anders 

het plan kleiner moet uitvoeren om binnen het afgesproken bedrag te 

blijven. 

-Inwoners van Hellouw wachten al lang op een oplossing voor een  veilige 

oversteek, wat voor velen geen rotonde is. 

 College kom met een voorstel wat goed is voor het dorp en wacht niet tot 

2025.  

Overweeg een veilige kruising met verkeerslichten samen met de provincie 

en haal die 3 ton binnen en los het op voor de inwoners van Hellouw 

 

 

 -Nogmaals schuif dit niet door, kijk voor planvorming naar koppel kansen  
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-Veilige betuwe door dijkversterking vinden wij belangrijk. 

Bij Dijkverzwaring weten andere gemeentes het wel goed uit te 

onderhandelen.  

Neem de Fietsbrug die de Gemeente Tiel binnen haalt en het fietspad ten 

zuiden van de Waal.  

Voor Westbetuwe moet dat toch ook kunnen 

Verenigd Westbetuwe vind dan ook dat er onderzoek moet komen voor een 

fietspad bij de dijkverzwaring van Waardenburg tot Tiel 

 

-Veiligheid-de terreur die op meerdere plaatsen plaats vindt zoals ingooien van 

ruiten bij het pandje in Geldermalsen, het ingooien van ruiten bij mensen die 

toevallig Joods zijn in de Willemstraat. 

De veiligheid van onze burger is in gedrang, de politie sterkte is een crime 

zeker gezien de uitgestrektheid van ons gebied,  

notabene de grootste gemeente in de Betuwe met onderbezetting van het 

politie korps 

 dat zelfs uitmond dat een dienst doende agente,  

die het niet nodig vond om bij een ongeluk op het bedrijventerrein een proces-

verbaal op te maken,  

en ook de arbeidsinspectie niet heeft geïnformeerd. 
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Er werd vervolgens geen aandacht besteed door deze agente aan het 

slachtoffer die bedolven was onder 500 kilo aluminium en nu blijvend letsel 

heeft overgehouden,  

voelt het college zich verantwoordelijk voor de veiligheid van haar Burgers  

U heeft een uitvoerende taak gekregen van de Raad als u dat niet aan kunt 

moet u de opdracht teruggeven.  

We doen weer een klemmend beroep op de Burgemeester en vragen 

wederom aan hem actie te nemen naar de minister of staatssecretaris om 

onze politie sterkte te bespreken en het heropenen van ons politiebureau.  

Verenigd west betuwe vind de veiligheid van burgers en optreden tegen 

misdaad belangrijk! 

-Verbonden partijen: 

Verbonden partijen leggen een fors hoger bedrag op de algemene middelen 

van onze gemeente.  

De Avri met zijn dubbele agenda. (windpark en zonnepanelen en afval 
verwerking is echt niet gewenst. Verlies en winst moet verrekend kunnen 
worden binnen dat bedrijf 
 
De burgers doen het goed 73 kilo restafval per huishouden. 
Toch is er nog grote ergernis onder de burgers over de uitvoering. 
Veel zwerfvuil en klachten die niet voortvarend worden opgepakt  
En dan ook nog de voortdurend stijgende tarieven. 
 

Verenigd westbetuwe zegt -Kijk wat jezelf beter kan doen en neem onze 

buitendienst taken van de Avri weer terug  

en kijk of er andere partijen zijn voor de uitvoering van het ophalen van 

afval.  
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WMO Jeugdzorg -1,2 miljoen, gelukkig komt er nu een eenmalige bijdrage uit 
het Rijk om de pijn iets te verzachten.  
 
Verenigd Westbetuwe is net als de gemeente Zaltbommel voorstander om 
overeenkomsten met lokale zorgverleners voor 5 jaar aan te gaan.  
 
Dus geen regionale contracten voor 1 jaar  
 
 
Een periode van 5 jaar die het mogelijk maakt om met elkaar op 1 lijn te 
komen  
over de kwaliteit van de zorg,  
en ook over de zakelijke dingen als de behandelkosten,  
het op tijd indienen van declaraties en de controle daarvan.  
 
Insteek van de lokale zorg is flink investeren in preventieve aanpak. 
 
 
 
-Onderwijs- 1 Nieuwe school voor Tricht en Buurmalsen op 1 locatie, pak daar 
op door. 
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Goed dat er weer verkiezingen aankomen,  
 
het is het tijd om het bestuur in West Betuwe te veranderen,  
 
en bestuurders te krijgen met betrokkenheid en passie.  
 
Het roer moet om. 
 

Tot slot Verenigd Westbetuwe is positief en doet een oproep aan de coalitie en  

het college om voorstellen uit de oppositie positief te benaderen.  

 

Kort gezegd u kunt van onze inbreng profiteren. 

Tot zover voorzitter 

Gijsbert van de Water 

Fractievoorzitter en Lijsttrekker Verenigd Westbetuwe 

 

 

 


