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1.  Opening 

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

bij deze digitale vergadering. 

 

2. Raadsspreekuur 

Er wordt geen gebruik gemaakt van het raadsspreekuur. 

 

3. Vaststellen raadsagenda 21 december 2021 

Het raadsvoorstel ontslag en benoeming burgerlid fractie Verenigd West Betuwe wordt als 

agendapunt 5A toegevoegd aan de agenda. 

Met deze aanvulling wordt de agenda vastgesteld. 

 

4. Vaststellen besluitenlijst 30 november 2021 

De besluitenlijst van 30 november 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Ingekomen stukken raad 30 november 2021 

Met de voorgestelde afhandeling van de overige ingekomen stukken is ingestemd. 



Besluitenlijst gemeenteraad West Betuwe 

Pagina 2 van 10 

 

 

5A   Ontslag en benoeming burgerlid VWB 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

6. Voorstel vaststellen nota “West Betuwe Positief Gezond 2022-2024” 

Stemverklaring DB; dit document blijft voor DB een papieren tijger dat gemaakt moet worden t.b.v. de 

subsidie en dat is jammer. 

Stemverklaring VVD; het gaat de VVD West Betuwe om de gezondheid van de inwoners en dat is ook 

het doel van deze nota. De VVD verzoekt het college met klem de daad bij het woord te voegen. De 

VVD ondersteunt de doelstellingen zoals deze verwoord zijn in de nota. 

Stemverklaring LLB; de fractie is positief over de gezondheidsnota en met de toegevoegde 

uitvoeringsagenda. LLB is van mening dat we nog meer aan de concrete uitvoeringsagenda en 

uitvoeringstoets moeten blijven werken. LLB mist echter nog een aantal zaken en vraagt het college 

om bij de uitvoeringsagenda rekening te houden met de volgende uitgangspunten: 

• Overeenkomst met het landelijk JOG per 1 april 2022 verlengen 

• Bij het werken aan veerkrachtige en weerbare jongeren breder kijken dan de mentale gezondheid 

door aandacht te vestigen op activiteiten voor en door jongeren. 

• Met betrekking tot de zorg voor ouderen mist de fractie op diverse vlakken aandacht voor de 

ziektes dementie en Alzheimer die de komende decennia heel hard zal groeien in West Betuwe 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

7. Voorstel vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp West Betuwe 

2022 

Opmerking D66: de verordening is opgesteld in juridische taal en daarmee niet duidelijk genoeg voor 

inwoners, bevorder de leesbaarheid! Dat geldt ook voor andere verordeningen. 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

8. Voorstel vaststellen Decemberwijzigingen 2021 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

9. Voorstel vaststellen herstelbesluit tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Achterstraat 

achter 18-22 Beesd 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

10. Voorstel vaststellen herstelbesluit tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan CPO Slotstraat 

Opijnen 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

11. Voorstel verkeersontsluiting Hellouw 

Op het raadsbesluit is een amendement ingediend door de fractie DB: 

Besluit: 

Om beslispunt 1, variant 2 te wijzigen in onderstaande tekst: 

Variant 2 een rotonde bij de Korfgraaf aan te leggen met een 4e poot naar de Paalgraaf waarbij de 

Irenestraat wordt afgesloten van de hoofdrijbaan van de Graaf Reinaldweg en de Oudenhof open blijft 

voor alle verkeer. Dat er op of nabij de rotonde een fiets- en wandelpad wordt aangelegd en het pad 

dusdanig te construeren dat een doorsteek vanaf de nieuw aan te leggen weg in noordelijke richting 

(4e poot) naar de Irenestraat (aan polderzijde) het mogelijk maakt om de bestaande bushalten te 
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blijven gebruiken. Deze extra voorziening mee te nemen in de bekostigingsoverleggen met de 

provincie en hierin gedeelde verantwoording te nemen. 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Het amendement van DB is verworpen met 8 stemmen voor (DB, SGP (3)) en 21stemmen tegen (SGP 

(1), CDA, VVD, CU, LLB, VWB (1), D66, PvdA, GL). 

 

Stemverklaring LLB; zorg dat de provincie bij de uitwerking van variant geld bijlegt om variant 2 ook 

echt mogelijk te maken, desnoods voeren wij als raad ook overleg met de Provinciale Staten. Zorg dat 

de verkeersveiligheid van de kruising Irenestraat en Graaf Reinaldweg is gewaarborgd om voetgangers 

en fietsers veilig te laten oversteken. LLB wil dat er een onderzoek komt van de Irenestraat naar de 

nieuwe rotonde om een pad aan te leggen voor fietsers en voetgangers en als dat pad klaar is kan de 

Irenestraat afgesloten worden voor alle verkeer. Zorg dat tijdens het gesprek met de provincie 

inwoners aangehaakt blijven. Blijf de raad actief informeren over de rotonde. 

Stemverklaring DB; het amendement is verworpen, dat vind de fractie erg jammer. DB kiest daarom nu 

voor variant 2 

 

Variant 2 uit het besluit is  aangenomen met 22 stemmen voor (DB, SGP (4), CU, LLB, VWB (1), D66, 

PvdA, GL) en 7 stemmen tegen (CDA, VVD). 

 

De voorzitter schorst de vergadering om 21.06 uur en heropent de vergadering om 21.12 uur. 

 

12. Voorstel vaststellen zienswijze nota en gewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan 

Buitengebied Geldermalsen 2018 

Op het raadsbesluit is een amendement ingediend door de fractie CDA:: 

Besluit: 

• Toevoegen nieuw beslispunt 2: 

2. voorts de bij het Bestemmingsplan behorende bijlage 3 Buitengebied 2018 Toelichting, onder 

Hoofstuk 1, paragraaf 1.7 Duurzame Ontwikkeling pagina 14 tweede bullit, als volgt te 

wijzigen: 

Schrappen: de volgende zin: 

In het plan worden geen mini-windturbines toegestaan waarvoor een milieuvergunning 

noodzakelijk is.  

En deze  vervangen door de volgende tekst: 

Naast het bieden van ruimte voor het plaatsen van kleinschalige windturbines op gebouwen, 

ook het plaatsen van mini windturbines – waarvoor een milieuvergunning nodig is – toe te 

staan op agrarische percelen. 

 

Waardoor de volledige tekst onder het tweede bullit als volgt komt te luiden: 

Het bieden van ruimte voor het plaatsen van kleinschalige mini-windturbines.  

Dit betreft mini-windturbines op gebouwen (maximaal 5 m). Naast het bieden van ruimte voor 

het plaatsen van kleinschalige windturbines op gebouwen, ook het plaatsen van mini 

windturbines – waarvoor een milieuvergunning nodig is – toe te staan op agrarische percelen. 

Voor dergelijke initiatieven is een afzonderlijke afweging noodzakelijk gelet op de ruimtelijke 

uitstraling van dit type windturbines op de omgeving. 
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• De beslispunten 2 en 3 van het conceptbesluit door te nummeren als  

beslispunten 3 en 4; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Op het raadsbesluit is een amendement ingediend door de fractie GL: 

Besluit: 

Om in Bijlage 2, Buitengebied 2018 Regels paragraaf 4.6.3, Boomgaarden bij : 

 

a. het toestaan van fruitteelt in de vorm van boomgaarden en de daarbij benodigde teelt-

ondersteunende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarische 

uiterwaard', met dien verstande dat:  

1. de oppervlakte van de fruitteelt in de vorm van boomgaarden niet meer bedraagt dan 5 ha;  

2. geen onevenredige afbreuk mag worden gedaan aan de belangen en natuur- en 

landschapswaarden van de naburige percelen en gronden; 

 

Te vervangen door: 

a. het toestaan van fruitteelt in de vorm van boomgaarden (tekst geschrapt) ter plaatse van de 

aanduiding ‘specifieke vorm van agrarische uiterwaard’, met dien verstande dat:  

1. de oppervlakte van de fruitteelt in de vorm van boomgaarden niet meer bedraagt dan 0,5 ha;  

2. geen onevenredige afbreuk mag worden gedaan aan de belangen en natuur- en 

landschapswaarden van de betreffende en de naburige percelen en gronden; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Op het raadsbesluit is een amendement ingediend door de fractie CU: 

Besluit:   

- Bij beslispunt 2 aan het einde toe te voegen: “met uitzondering van de bedrijfsbestemming in 

de verbeelding van het perceel Hooiweg 16/16a te Deil.”  

En gaat over tot de orde van de dag.   

 

Op het raadsbesluit is een amendement ingediend door de fractie VVD: 

Besluit:  

het besluit 2021/132 als volgt te wijzigen: 

• Toevoegen nieuw besluitpunt 2 

2. voorts de bij het Bestemmingsplan behorende bijlage 2 Buitengebied 2018 Regels, onder 

Hoofstuk 2 Bestemmingsregels, paragraaf 3.4.2. Zonneparken pagina 18 als volgt te wijzigen: 

a. toevoegen aan de zin onder a “een zonnepark mag worden gebouwd binnen het bouwvlak 

als blijkt dat plaatsing op dak(en) niet mogelijk is; 

b. schrappen in de zin onder b direct aansluitend aan het bouwvlak; als ook de tekst onder 

b1 is aangetoond dat het zonnepark niet mogelijk is binnen het bouwvlak; 

 

Waardoor de volledige tekst als volgt komt te luiden: 

3.4.2 Zonneparken 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2 sublid 3.2.1 

ten behoeve van het bouwen van een zonnepark, met dien verstande dat: 

a. een zonnepark mag worden gebouwd binnen het bouwvlak als blijkt dat plaatsing op 

dak(en) niet mogelijk is; 
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b. een zonnepark mag worden gebouwd indien: 

1. het zonnepark wordt gebouwd ten behoeve van een bestaand agrarisch 

bedrijf; 

2. het zonnepark wordt gebouwd op gronden in eigendom van het agrarisch 

bedrijf; 

c. de oppervlakte van het zonnepark niet meer mag bedragen dan 0,5 ha; 

d. wordt voldaan aan de bouwregels opgenomen in sublid 3.2.2 en 3.2.4; 

e. er sprake is van een landschappelijke inpassing.; 

• De beslispunten 2 en 3 van het conceptbesluit door te nummeren als  

beslispunten 3 en 4; 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Op het raadsbesluit is een amendement ingediend door de fractie DB: 

Besluit:  

• Toevoegen nieuw beslispunt 2:  

2. in de bij het Bestemmingsplan behorende bijlage 3 Buitengebied 2018 Toelichting, onder 

Hoofstuk 1, paragraaf 1.7 Duurzame Ontwikkeling pagina 14, de navolgende zinnen te 

schrappen:  

Maar deze mogelijkheden alleen volstaan niet. Om deze reden wil de gemeente ook andere 

kleinschalige mogelijkheden met behulp van een afwijkingsbevoegdheid van de regels onder 

voorwaarden toestaan. Het gaat om maatregelen als: - Kleinschalige mestvergisters met een 

maximale hoogte tot 10 m binnen agrarische bouwvlakken. - Het bieden van ruimte voor het 

plaatsen van kleinschalige mini-windturbines. Dit betreft miniwindturbines op gebouwen 

(maximaal 5 m). In het plan worden geen mini-windturbines toegestaan waarvoor een 

milieuvergunning noodzakelijk is. Voor dergelijke initiatieven is een afzonderlijke afweging 

noodzakelijk gelet op de ruimtelijke uitstraling van dit type windturbines op de omgeving. - Het 

plaatsen van zonnepanelen binnen bestaande bouwvlakken is toegestaan. Bij agrarische 

bedrijven mogen kleinschalige zonneparken (maximaal 0,5 ha groot) worden aangelegd. Deze 

mogen onder voorwaarden ook buiten het bouwvlak liggen (mits direct aansluitend). Deze 

mogelijkheid zit in de gebiedsdelen met de hoofdbestemming 'Agrarisch'. •  

• De beslispunten 2 en 3 van het conceptbesluit door te nummeren als beslispunten 3 en 4;  

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Op dit voorstel is door de fractie CU de motie “maatwerk bestemmingsplan Hooiweg 16/16a te Deil” 

ingediend: 

roept het college op / verzoekt het college: 

• Inzicht te geven in de verleende vergunning voor het perceel het Hooiweg 16/16a te Deil; 

Voor dit perceel vóór 1 mei 2022 met een ontwerp bestemmingsplan te komen waarin belangen 

van omwonenden, omliggende bedrijven en milieuvoorschriften correct zijn verwerkt, indien van 

toepassing in overeenstemming met gerechtelijke uitspraken voor dit perceel en geen leges door 

te berekenen voor het doorvoeren van de bestemmingsplanwijziging. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Op dit voorstel is door de fractie VVD de motie “kleinschalige windturbines” ingediend: 

Roept het college op, 

• Ruimte te bieden voor het plaatsen van kleinschalige windturbines op grond, met een maximale 

hoogte van 20 meter, waarbij milieueisen leidend zijn voor het toekennen voor het plaatsen van 

dergelijke mini windturbines. 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Op dit voorstel is door de fractie VVD de motie “communicatie huisvesting arbeidsmigranten” 

ingediend: 

Roept het college op:  

In de eerste drie maanden van 2022 intensief te communiceren met agrarische bedrijven over de 

mogelijkheden en onmogelijkheden voor het huisvesten van arbeidsmigranten, bijvoorbeeld door het 

houden van informatieavonden. 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Reactie wethouder Klein op de amendementen en moties: 

Amendement VVD inzake zonnepanelen, dit amendement is strikter dan in het beleidskader is 

vastgesteld. Dit amendement is een politieke keuze die voorligt. 

Amendement DB inzake duurzame ontwikkelingen. Ook onze ondernemers in het buitengebied hebben 

een duurzaamheidsopgave, met dit amendement worden de mogelijkheden zeer beperkt. Gezien de 

veelomvattendheid van dit amendement, ontraadt het college dit. 

Amendement CDA inzake mini-windturbines. Dit bestemmingplan betreft alleen het buitengebied van 

de oud-gemeente Geldermalsen. Zij adviseert het CDA om het amendement om te zetten in een motie 

om zo te onderzoeken hoe we miniwindturbines mogelijk kunnen maken in een bredere opzet van een 

visie op windenergie. 

Amendement GL inzake fruitteelt in de uiterwaarden. Dit is van oudsher gebruikelijk. Het gaat hier om 

de beperking op het aantal vierkante meters teeltondersteuning. Het college heeft gekozen voor een 

oplossing die recht doet aan zowel het Lingelandschap als de fruitteelt. Het college ontraadt dit 

amendement. 

Amendement CU inzake Hooiweg te Deil. Over deze zaak loopt een juridisch traject.  Het college 

ontraadt dit amendement en verwijst daarvoor ook naar de uitgebreide beantwoording die in de nota 

van zienswijzen is opgenomen en de maatwerkvoorschriften waarin de geluidsnormen zijn 

opgenomen. Ook de motie van de fractie CU inzake de Hooiweg ontraadt het college. 

 

Reactie wethouder IJff op de motie “communicatie huisvesten arbeidsmigranten”. Deze motie is 

overbodig, wordt al uitgevoerd. 

 

De voorzitter schorst de vergadering om 22.05 uur en heropent de vergadering om 22.15 uur. 

 

De fractie CDA trekt het amendement inzake mini-windturbines in met in achtneming dat er op korte 

termijn een visie voor dit soort duurzaamheidsprojecten op gang komt. 

 

Het amendement van de fractie DB inzake kleinschalige mestvergisters, (mini)windturbines en 

grondgebonden kleinschalige zonneparken is verworpen met 9 stemmen voor (DB, LLB, VWB (1)) en 

20 stemmen tegen (SGP (4), CDA, VVD, CU, D66, PvdA, GL). 
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Het amendement van de fractie VVD inzake zonneparken is verworpen met 7 stemmen voor (SGP (4), 

VVD) en 22 stemmen tegen (DB, CDA, CU, LLB, VWB (1), D66, PvdA, GL). 

 

Het amendement van de fractie GL inzake fruitteelt in de uiterwaarden is verworpen met 6 stemmen 

voor (D66, PvdA, GL) en 23 stemmen tegen (DB, SGP (4), CDA, VVD, CU, LLB, VWB (1)). 

 

Het amendement van de fractie CU inzake Hooiweg 16/16A te Deil is aangenomen met 16 stemmen 

voor (DB, SGP (4), CU, D66, GL) en 13 stemmen tegen (CDA, VVD, LLB, VWB (1), PvdA). 

 

Stemverklaring LLB; uitbreiding van het bedrijf aan de Hooiweg 16/16A te Deil, omdat uit de ruimtelijke 

onderbouwing van dit bedrijf niet blijkt dat onderzoek is gedaan naar omliggende bedrijven, o.a. aan de 

Hooiweg 18 te Deil, en het maken van een onderscheid tussen het hebben van een theetuin via een 

omgevingsvergunning, artikel 21.5.2 van de regels, bij een woonbestemming en het hebben van een 

theeschenkerij bij een agrarisch en agrarisch met een landschappelijke waarde, artikel 3.6.2 en artikel 

4.6.2 onder a en b en bijlage 4 van de regels. LLB stemt tegen artikel 21.5.2 van de regels. 

 

Stemverklaring DB; de fractie stemt voor het voorstel, met uitzondering van de zaken die de fractie 

genoemd heeft in het verworpen amendement inzake kleinschalige mestvergisters, (mini)windturbines 

en grondgebonden kleinschalige zonneparken. 

 

Het gewijzigde besluit bestemmingsplan buitengebied 2018 voormalige gemeente Geldermalsen is 

aangenomen met 27 stemmen voor (DB, SGP (4), CDA, VVD, CU, LLB, VWB (1), D66, PvdA) en 2 

stemmen tegen (GL). 

 

De motie van de fractie CU inzake Hooiweg 16/16A te Deil is aangenomen met 16 stemmen voor (DB, 

SGP (4), CU, D66, GL) en 13 stemmen tegen (CDA, VVD, LLB, VWB (1), PvdA). 

De motie van de fractie VVD inzake communicatie huisvesten arbeidsmigranten is verworpen met 3 

stemmen voor (VVD) en 26 stemmen tegen (DB, SGP (4), CDA, CU, LLB, VWB (1), D66, PvdA, GL). 

 

De motie van de fractie VVD inzake mini-windturbines is verworpen met 14 stemmen voor (SGP (4), 

CDA, VVD, CU) en 15 stemmen tegen (DB, LLB, VWB (1), D66, PvdA, GL). 

 

13. Brief Liander; uitbreiding regelstation Neerijnen - toelichting optie verschuiven regelstation 

De vraag die nu aan de orde is, is welke procedure de raad prefereert voor een opnieuw aan de orde 

stellen van een uitbreiding van een elektriciteit station in Neerijnen. 

 

Bij dit onderwerp wordt een tweetal moties ingediend. 

 

De fractie VVD dient de motie “uitbreiding regelstation Neerijnen” in: 

Verzoekt het College: 

• aan Liander mede te delen dat de Gemeente Raad van West Betuwe een positieve grondhouding 

heeft voor de bouw van het nieuwe regelstation te Neerijnen, in de aangegeven oostelijke richting 

van ten minste 50 meter, maar zo ver als noodzakelijk is om aan onderstaande voorwaarden te 

voldoen;  

• de vertraging van oplevering en het versterkt en verbeterd hebben van de stroomvoorziening van 

het te dekken stroomvoorzieningsgebied, beperkt te laten blijven tot 2024; 
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• er recht blijft gedaan worden aan de uitspraak van de Gemeenteraad dat het open karakter van de 

entree van het beschermde dorpsgezicht te Neerijnen, als ook het vrije zicht op en vanuit het 

Stroomhuis gewaarborgd blijven; 

• nog dit jaar, dan wel uiterlijk januari 2022,  een gesprek met de direct omwonenden aan De Van 

Pallandtweg en Liander te organiseren om de haalbaarheid van deze optie te checken; dit om 

vertraging te voorkomen; 

• de gemeente, waar nodig faciliterend optreed in participatie en grondverwerving. 

• ambtelijke capaciteit in te zetten om zo ook het gemeentelijke traject niet de vertragende factor te 

laten zijn. 

• dat de Raad van West Betuwe in de raadsvergadering van 1 februari 2022 wordt geïnformeerd 

over de voortgang in dit traject. 

 

Verzoekt het Presidium: 

• dit onderwerp ter bespreking te  agenderen voor de komende  raadsvergaderingen; 

• besluitvorming van het nieuwe bestemmingsplan met voorrang te agenderen; 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

De motie van de fractie VVD is verworpen met 14 stemmen voor (DB, SGP(4), VVD, VWB (1), PvdA (1)) 

en 15 stemmen tegen (CDA, CU, LLB, D66, PvdA (1), GL). 

 

De fractie D66 dient de motie “uitbreiding elektriciteitsregelstation Neerijnen” in: 

Verzoekt het presidium/de agendacommissie: 

• Zo spoedig als mogelijk is, doch uiterlijk 22 februari 2022, het oorspronkelijke voorstel tot 

bestemmingsplanwijziging voor het elektriciteitsregelstation Neerijnen van 30 september 2021 ter 

heroverweging voor te leggen aan de gemeenteraad; 

Verzoekt het college: 

• het voortouw te nemen om in overleg met alle betrokkenen te komen tot een optimale 

landschappelijke inpassing van de uitbreiding van het elektriciteitsregelstation Neerijnen; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

De motie van de fractie D66 is aangenomen met 15 stemmen voor (CDA, CU, LLB, D66, PvdA (1), GL) 

en 14 stemmen tegen (DB, SGP(4), VVD, VWB (1), PvdA (1)). 

 

14. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Motie CDA: Onderzoek naar de aanleg van een rotonde bij Vuren: 

Verzoekt het college: 

• De ongevalscijfers op een rijtje te zetten 

• Onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de aanleg van een rotonde 

• Een inschatting van de te maken kosten moet aanleveren 

• Dit onderzoek nog voor de raadsvergadering van 22 februari 2022 aan de raad aan te leveren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Wethouder Goossens ontraadt de motie. De situatie ter plaatse is niet als prioriteit aangemerkt. De 

timing is niet goed, er lopen op dit moment diverse verkeersprojecten met de provincie.  

 

De motie van de fractie CDA is verworpen met 6 stemmen voor (CDA, D66) en 22 stemmen tegen (DB, 

SGP (4), VVD (2), CU, LLB, VWB (1), PvdA, GL).  
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Motie CU: Overnemen schulden gedupeerden toeslagenaffaire: 

verzoekt het college: 

• De schulden van alle door de belastingdienst erkende gedupeerden van de toeslagenaffaire die in 

een gemeentelijk schuldentraject zitten, voor het einde van het jaar 2021 of zo spoedig mogelijk 

daarna, over te nemen. 

• Actief de overige, nog door de Belastingdienst bekend te maken West Betuwse gedupeerden te 

benaderen, teneinde ook hun schulden over te nemen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

De motie van de fractie CU is ingetrokken na beantwoording van wethouder Van Maanen dat de motie 

overbodig is, omdat dit reeds bestaand beleid is binnen de gemeente West Betuwe. Er zijn in West 

Betuwe geen mensen die als gevolg van de toeslagenaffaire in de problemen zitten. 

 

Motie GL: noodopvang vluchtelingen: 

verzoekt het college:  

• te inventariseren welke gebouwen van de gemeente West Betuwe leegstaande verdiepingen en/of 

onderdelen hebben;  

• te onderzoeken wat voor type ruimtes dit zijn en of deze op korte termijn geschikt kunnen worden 

gemaakt voor tijdelijke kleinschalige noodopvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden; 

en gaat over tot de orde van de dag.  

 

Wethouder IJff ontraadt de motie. Er is in West Betuwe geen aanbod van leegstaande gebouwen. De 

gemeente heeft hard gewerkt aan de huisvesting van statushouders en heeft aan de taakstelling 

daarvoor voldaan en de achterstand weggewerkt.  

 

De motie van de fractie GL is verworpen met 7 stemmen voor (CU, D66, GL) en 21 stemmen tegen (DB, 

SGP (4), CDA, VVD (2), LLB, VWB (1), PvdA). 

 

15. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

16. Rondvraag 

De heer Kock, LLB, vraagt naar de beantwoording van door hen gestelde vragen naar aanleiding van 

overlast voormalige supermarkt Varik. Burgemeester Stoop antwoordt dat de beantwoording gereed is 

en aan de raad zal worden verstrekt. Hij benadrukt dat inwoners overlast bij de politie moeten blijven 

melden. De heer Kock geeft de portefeuillehouder het advies mee in gesprek te gaan met de 

gedupeerde inwoners en de meldingen bij de politie na te lopen. 

 

Mevrouw De Zeeuw verzoekt het college om een informatieavond te beleggen over het zoekgebied 

waterwingebied dat door de provincie is aangewezen. Zij vraagt hoe de raad invloed kan uitoefenen en 

op welk moment. Wethouder IJff zegt toe een informatienota op te stellen om de informatie over het 

zoekgebied waterwingebied te delen met de raad. 

 

17. Sluiting 

De voorzitter memoreert dat we aan het einde zijn gekomen van een zeer bijzonder jaar waarin we als 

maatschappij volop getroffen zijn door de coronapandemie, die er ook als het gaat om de 
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vergaderingen van de gemeenteraad toe hebben geleid dat we het merendeel digitaal hebben moeten 

doen. Hij dankt allen voor alle inspanningen in het afgelopen jaar voor het politiek besturen van de 

gemeente West Betuwe. Dat geldt voor de leden van de raad en hun ondersteuning,  de collegeleden 

en alle medewerkers. Er is ontzettend veel werk verzet, in een heel aantal gevallen onder lastige 

omstandigheden door de situatie waarin we ons momenteel bevinden. Hopelijk breekt er nu een 

periode van rust , reflectie, bezinning, ontspanning en gezelligheid en voorbereiding op het jaar 2022. 

Een bijzonder jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden. Hij wenst een ieder 

goede feestdagen een rustige jaarwisseling en we hopen elkaar in het nieuwe jaar weer fysiek te 

ontmoeten. De voorzitter sluit de vergadering om 00.15 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van 1 februari 2022, nummer 2022/030 

 

 

de griffier,      de voorzitter, 

Hans van der Graaff    Servaas Stoop 


