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L. van Bruchem , J.G. van Maanen, G.A. Kievit, J.L.H. Bareman,
H. Mulder
G.F. van de Water, J.J.M. Rietbergen
A.F.Broedelet, D.T. de Zeeuw-Wielders, G.J. van Ochten
S. Stoop
H.J. van der Graaff
A. van Maanen, G. van Bezooijen, R.T. van Stappershoef, A.M. IJff
E.R. Goossens, S.T. Klein-de Jong
K. Coesmans
A.C. Hakkert (CDA), P. van Kuilenburg (LLB)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen en luisteraars van harte
welkom.
2. Raadsspreekuur
De dames Mienke van Alphen en Françoise Groenendaal-Vlug, bieden de voorzitter van de raad het
Manifest Politiek Actief Zorgbelang Inclusief aan en geven een korte toelichting.
De heer Van Bruchem, SGP, biedt de voorzitter van de raad een attentie aan dat aan alle inwoners van
de gemeente West Betuwe verstrekt zal worden.
3. Vaststellen agenda 30 maart 2021
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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4. Vaststellen besluitenlijst 2 maart 2021
De heer Bogerman merkt op dat hij tijdelijk is benoemd voor een periode van 16 weken tot en met 8
juni i.p.v. 18 juni. Met deze aanpassing wordt de besluitenlijst vastgesteld.
5. Ingekomen stukken
Met de voorgestelde afhandeling van de ingekomen stukken is ingestemd.
6. Vaststellen Nota grondprijs- en uitgiftebeleid 2021
De fractie VVD dient een amendement in op het besluit:
Besluit:
Het concept-besluit als volgt te wijzigen.
Na beslispunt 1 de volgende beslispunten toe te voegen:
1. De als bijlage 1 bij het besluit gevoegde ‘Nota Grondprijs- en Uitgiftebeleid 2021’ eveneens vast te
stellen
2. De als bijlage 2 bij het besluit gevoegde ‘Grondprijsbrief 2021’ met de volgende wijziging vast te
stellen:
Schrappen: de tekst op pagina 6 onder het kopje ‘zonneparken’ en deze
Vervangen: door de volgende tekst:
Zonneparken
Binnen het aangenomen beleidskader “Grondgebonden Zon” (29 september 2020, RV
registratienummer 43356) is er weinig tot geen ruimte voor nieuwe zonneparken. Het beschikbaar
stellen van gronden voor zonneparken lijkt niet aan de aan de orde. Mocht de situatie zich
voordoen, dan kunnen de gronden middels een recht van opstal (inclusief grondgebruik) voor
bepaalde tijd worden uitgegeven, met eventuele mogelijkheid tot verlenging. De hoogte van de
jaarlijkse retributie zal telkens op basis van maatwerk bepaald worden, waarbij de grondwaarde
van de oorspronkelijke functie als ondergrens bepalend kan zijn.
Het amendement is aangenomen met 22 stemmen voor (DB, SGP, CDA, VVD, LLB, VWB, PvdA) en 7
stemmen tegen (CU, D66, GL).
Het geamendeerde besluit is unaniem en zonder stemming aangenomen.
7. Vaststellen Startnotitie Participatiebeleid
De fractie GroenLinks dient een amendement in op het besluit:
Besluit:
Het besluit als volgt te wijzigen.
Toevoegen aan het beslispunt 1. (“de Startnotitie Participatiebeleid vast te stellen”),
…met dien verstande dat de zin op pagina 14 van de Startnotitie, onder het kopje ‘Communicatie”

De sleutelpersonen in de 26 kernen van de gemeente worden geïnformeerd over het opstellen van
een participatiebeleid, zijn middels een enquête benaderd en worden betrokken in een externe
klankbordgroep”
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Wordt geschrapt en vervangen door:
“ Voor het betrekken van inwoners bij de vormgeving van het participatiebeleid zal de externe
klankbordgroep gevormd worden door een groep van circa 60 willekeurig gekozen inwoners. Deze
zal onder begeleiding twee of drie keer bij elkaar komen om advies uit te brengen op het concept
beleidsstuk. “
Het amendement is verworpen met 9 stemmen voor (SGP (1), LLB, VWB, D66, GL) en 20 stemmen
tegen (SGP (4), DB, CDA, VVD, CU, PvdA).
De heer Bareman maakt de aantekening dat hij tegen het amendement is.
Wethouder Van Stappershoef zegt toe, zoals hij al eerder heeft gedaan in de voorrondes, dat alle
opmerkingen die gemaakt zijn in de beeldvormende en de oordeelsvormende voorrondes over dit
voorstel meeneemt naar september voor de verdere discussie over het uitgewerkte participatiebeleid.
Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen.
8. Vaststellen Verordening Adviesraad Variks Belang
Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen.
9. Vaststellen integratie PFAS in Bodemkwaliteitskaart & nota Bodembeheer
Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen.
10. Vaststellen Verordening sociaal medische indicatie kinderopvang gemeente West Betuwe 2021
Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen.
11. Voorstel vaststellen gescheiden inzameling luiermateriaal
Stemverklaring LLB; de beantwoording van de wethouder op vragen van LLB is niet helemaal naar
tevredenheid. LLB is het niet er niet mee eens dat de raad eerst een besluit neemt en pas daarna naar
de inwoners gaat. LLB stemt tegen dit voorstel.
VVD; is vanaf het begin altijd tegen geweest en dat is de fractie nog steeds. De VVD is tegen dit
voorstel.
VWB; wil een resultaatverplichting zien op kosten bij de Avri. Zijn voor een eigen bijdrage van de
inwoner “de gebruiker betaalt”. Roept op er op toe te zien dat er geen lege containers te gaan rijden.
Kosten reduceren de voorgestelde 7,17 is te hoog. VWB is tegen dit voorstel
DB; de kosten zijn dusdanig hoog samen met de verhoging van de afvalstoffenheffing dit jaar, het
pasjessysteem en de manier van inzamelen en de wensen en ontwikkelingen om ons heen zoals nascheiden, geeft DB de overtuiging dat dit geheel een groot fiasco wordt. DB is tegen dit voorstel.
Het besluit wordt conform voorstel aangenomen met 17 stemmen voor (SGP, CDA, CU, D66, PvdA, GL)
en 12 stemmen tegen (DB, VVD, LLB, VWB).
12. Moties vreemd aan de orde van de dag
Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag ingediend.
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13. Mededelingen
 De fractie VVD heeft vragen gesteld over het bericht in het nieuws dat een aantal gemeenten
fouten heeft gemaakt bij beslagleggen op bijstandontvangers. De vragen zijn beantwoord, er zijn
geen gedupeerden binnen de gemeente West Betuwe.
 Wethouder IJff meldt dat het rapport geluidmeting windmolens Avri gereed is. Het is in het college
behandeld en komt als ingekomen stuk naar de raad bij de volgende raadscyclus.
 Wethouder IJff meldt in het kader van het Nazorgfonds Avri, dat er inmiddels overeenstemming is
tussen de Provincie, de wethouders financiën en de wethouders betrokken bij de Avri. Daar is
uitgekomen dat i.p.v. de 10 miljoen, nu duidelijk is geworden dat het gaat over een bedrag van
€ 704.000,-- wat negatief moet worden opgenomen in de jaarrekening 2020 van de Avri. E.e.a. is
toegelicht op de Platformbijeenkomst van 22 maart jl. van de Avri, daar staan ook de stukken en
de presentatie.
 Wethouder Van Maanen meldt dat vandaag afscheid is genomen van de Overgangsadviesraad
Sociaal Domein. De nieuwe Adviesraad Sociaal Domein gaat per 1 april 2021 van start.
 Mevrouw De Zeeuw meldt dat er op 14 april een informatiebijeenkomst RES is over het juridisch
vlak. Zij heeft n.a.v. de laatste bijeenkomst een kort verslag verspreid aan alle raadsleden.
14. Rondvraag
 Mevrouw Markenhof vraagt naar het vervolg van The Dutch. Burgemeester Stoop antwoordt dat er
voor de raadscyclus van april een informatienota met de actuele stand van zaken naar de raad
komt.
 Mevrouw Markenhof verzoekt het ambtelijk apparaat nadrukkelijk mee te werken en te denken
met inwoners die met ideeën komen voor evenementen. Burgemeester Stoop antwoordt dat
medewerkers voortduren in contact zijn met organisatoren van evenementen. Op dit moment
weten we echter nog niet wanneer er weer verruiming komt van de mogelijkheden.
 De heer Nijhoff meldt dat er tot op heden nog geen antwoord is gegeven op vragen m.b.t. de Avri
die zijn fractie heeft gesteld in de raadsvergadering van 26 januari jl. Wethouder IJff zegt toe dit
schriftelijk voor de volgende raadsvergadering af te handelen.
 De heer Nijhoff meldt dat er nog steeds niets is gedaan aan de gaten in de Kortgraaf nabij de
Waalbanddijk en de Margrietstraat te Hellouw. Wethouder Goossens antwoordt dat hij e.e.a. zal
uitzoeken.
 De heer Van der Lecq vraagt of West Betuwe is benaderd voor het onderzoek geluidsoverlast op
de dijk in Vijfheerenlanden. Wethouder Goossens antwoordt dat West Betuwe voor zover hem
bekend niet is benaderd. Hij zegt toe uit te zoeken of West Betuwe alsnog kan aansluiten. Hij zal
hierover terugkoppelen aan de raad. In dit kader merkt wethouder Goossens op dat de gemeente
West Betuwe de overlast op de dijk in Beesd zelf oppakt.
 De heer Rietbergen meldt dat de informatienota over het contract met het weekblad West Betuwe
zijn vragen niet beantwoord. Burgemeester Stoop verzoekt met de vragen zo concreet mogelijk te
stellen, dan zal hij deze zo concreet mogelijk beantwoorden.
 De heer Kock informeert naar de stand van zaken glasvezel Ophemert. Wethouder Goossens
antwoordt dat het overleg daarover nog gaande is en dat het er voor Ophemert positief uitziet.
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15. Sluiting
De voorzitter dankt aanwezigen en luisteraars, wenst iedereen aanwezig wel thuis en sluit de
vergadering om 21.40 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 29 april 2021, nummer 2021/036
de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop

