
 

Besluitenlijst gemeenteraad  
(verwijst tevens naar het audioverslag) 

 

Datum vergadering 1 februari 2022 

Zaak 401292 

Aanwezig: 

Fractie CDA D. van Zee-van Arendonk, , J. Kerbel,  T. Miltenburg, 

 A. van Krieken 

Fractie ChristenUnie (CU) F. Temminck, M.A. Kool-Tulp (vanaf 20.08 uur), 

 A. van Willigen-Verstegen 

Fractie D66 H. Boer Rookhuiszen-de Joode, A.M.R Karsemeijer  

Fractie Dorpsbelangen (DB) H. de Man, K. de Heus-van Wijk, H.M. Markenhof - de Jong, 

 L.A.E.M. van Dun, J.M. Daudeij  

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 J.G. van Maanen, G.A. Kievit, J.L.H. Bareman, D. Mulder 

Fractie Verenigd West  G.F. van de Water 

Betuwe (VWB) 

Fractie VVD D.T. de Zeeuw-Wielders, G.J. van Ochten 

Voorzitter S. Stoop 

Griffier K.G. Steenbergen 

Wethouders  A. van Maanen, G. van Bezooijen, R.T. van Stappershoef, A.M. IJff 

 E.R. Goossens, S.T. Klein-de Jong 

Secretaris  K. Coesmans 

Afwezig  L. van Bruchem (SGP), J.J.M. Rietbergen (VWB), A.F. Broedelet  

 (VVD) 

 

1.  Opening 

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

welkom bij deze vergadering.  

 

2. Raadsspreekuur 

De heer Mentink spreekt in over het project Molenblok/Molenpark en zijn vervolgplannen nu dit project 

niet doorgaat (ingekomen stuk D02). 

De heer Vos spreekt in namens de Dorpstafel Neerijnen over de uitbreiding elektriciteitsregelstation 

Neerijnen. 

 

3. Vaststellen raadsagenda 1 februari 2022 

De voorzitter stelt voor agendapunt 13 Voorstel vaststellen definitieve tarieven OZB 2022 en 1e 

wijziging legesverordening 2022 West Betuwe als hamerstuk te behandelen. Hiermee is algemeen 

ingestemd. De voorzitter ligt de proef met spreektijden kort toe. Deze vergadering wordt gewerkt 

spreektijd van 8 minuten per fractie + 1 minuut per raadszetel en in de vergadering van 22 februari met 

gelijke spreektijd per fractie. De fractie LLB en mevrouw De Heus (DB) zijn tegen de voorgestelde 

spreektijd per raadszetel, alle fracties moeten dezelfde spreektijd krijgen. 



Besluitenlijst gemeenteraad West Betuwe 

Pagina 2 van 6 

 

 

4. Vaststellen besluitenlijst 21 december 2021 

De besluitenlijst van 21 december 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Ingekomen stukken raad 1 februari 2022 

Mevrouw Boer Rookhuiszen verzoekt IN006; Routekaart energietransitie West Betuwe als 

bespreekstuk te agenderen. Dit verzoek wordt voorgelegd aan het presidium. 

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

 

6. Benoeming burgerleden fractie VVD 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

7. Voorstel o de renovatie van CBS de Morgenster te verplaatsen op de IHP van lange naar korte 

termijnagenda 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

8. Voorstel vaststellen verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente West Betuwe 2022 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

9. Voorstel vaststellen verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning West Betuwe 2022 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

10. Voorstel tot deelname aan centraal tellen van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen 

van 16 maart 2022 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

11. Voorstel vaststellen actualisatie uitgangspunten RES Rivierenland 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

12. Voorstel vaststellen verordening burgerinitiatief West Betuwe 2021 

Op dit voorstel wordt door de fracties VWB, LLB en DB een amendement ingediend: 

 

Besluit: 

Verordening artikel 3 Geldig verzoek als volgt te wijzigen: 

1. De raad plaatst een burgerinitiatief op de agenda van zijn vergadering, als daartoe door een 

initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend. 

2. Een verzoek is geldig als het: 

a. door tenminste 50 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund: 

i. dit zal blijken uit een aangehechte lijst, waarop de ondersteuning is kenbaar 

gemaakt door weergave van de naam, het adres, de woonplaats, de 

geboortedatum en de handtekening van de ondersteuners. 

b. voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 4.  

c. geen uitsluitingsgrond bevat als bedoeld in artikel 5. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Het amendement is aangenomen met 24 stemmen voor (DB, SGP (4), VVD (2), CU, LLB, PvdA, D66, 

VWB (1), GL) en 4 stemmen tegen (CDA). 

 

Stemverklaring mevrouw Markenhof; zij vindt de toelichting verwarrend en stemt daarom niet in met 

de toelichting, wel met het voorstel. 

 

De heer Miltenburg heeft per abuis tegen het voorstel gestemd, hij is voor het voorstel. Daarmee is het 

voorstel unaniem aangenomen. 

 

13. Voorstel vaststellen definitieve tarieven OZB 2022 en 1e wijziging legesverordening 2022 West 

Betuwe 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

14. Voorstel vaststellen Mobiliteitsagenda West Betuwe 2021-0225 

Stemverklaring GL; De fractie stemt in met het voorstel, maar verzoekt het alvast de 30 km borden te 

plaatsen op plaatsen waar in de toekomst 30-km zones komen, dat dempt de snelheid van het 

autoverkeer. Een ander aandachtspunt is de haltetaxi GL verzoekt het college aan het eind van het jaar 

een evaluatie op te stellen en deze met de raad te delen. Wat GL betreft moet er één vervoersysteem 

komen voor de hele gemeente, bij voorkeur elektrisch. 

Stemverklaring LLB; de communicatie moet beter. 

Stemverklaring SGP; het is van belang dat daar waar de mobiliteitsagenda uitgevoerd wordt c.q. iets 

aan de weg wordt gedaan de feitelijke verkeerssituatie van belang is en niet zoals die op de kaart 

staat. 

 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

15. Voorstel vaststellen Transitievisie Warmte 1.0 West Betuwe 

De fractie GL mist een aantal zaken in dit plan en dient samen met D66 een amendement in op dit 

voorstel: 

 

Besluit: 

Het besluit als volgt te wijzigen: 

 

Beslispunt 1. Leidend principe 2: We stimuleren energiebesparing, bijvoorbeeld door isolatie; 

Te wijzigen in: 

We stimuleren en faciliteren bewoners- en ondernemersinitiatieven op het gebied van 

energiebesparing, bijvoorbeeld door isolatie. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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De fractie GL dient samen met D66 een motie in op dit voorstel: 

 

verzoekt het college:  

• tussendoelen op te stellen voor de transitie naar een energie neutrale gemeente voor 2030 en 

2050 waar we ons op kunnen richten;  

• aan te geven hoe de toegezegde 5-jaarlijkse monitoring vorm gegeven gaat worden; 

• nog dit kalenderjaar een startanalyse te maken waar in onze gemeente welke oplossing per 

woning het meest voor de hand ligt;  

• daarbij aan te geven waar een collectieve oplossing mogelijke is; 

• een plan op te stellen wanneer en hoe het college de uitkomsten van deze startanalyse denkt 

te gaan realiseren; 

• daarbij aan te geven hoe de inspraak/betrokkenheid van inwoners hierover wordt 

georganiseerd en geborgd; 

• Dit plan uiterlijk december 2023 aan de gemeenteraad voor te leggen 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Het amendement van GL en D66 is verworpen met 7 stemmen voor (CU, D66, GL) en 21 stemmen 

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

 

Stemverklaring GL; de fractie stemt onder protest in met het voorstel er moet wel iets gebeuren, er 

staat niets in het voorstel waar je tegen kunt zijn. 

Stemverklaring D66; de fractie stemt onder protest in met het voorstel er moet wel iets gebeuren, er 

staat niets in het voorstel waar je tegen kunt zijn. 

 

Het besluit wordt conform voorstel aangenomen met 25 stemmen voor (DB, SGP (4), CDA, VVD (2), 

CU, VWB (1), D66, PvdA, GL) en 3 stemmen tegen (LLB). 

 

De motie Transitievisie Warmte van GL en D66 is verworpen met 5 stemmen voor (CU (1), D66, GL) en 

23 stemmen tegen (DB, SGP (4), CDA, CU (2), VVD (2), LLB VWB (1), PvdA). 

 

16. Voorstel vaststellen beheer- en beleidsplan watergangen 

Stemverklaring LLB; tijdens de commissievergadering van 18 januari jl. heeft de portefeuillehouder de 

toezegging gedaan dat rekening zal worden gehouden met de stakeholders. De fractie kan alleen 

akkoord gaan met dit raadsvoorstel als de belangen van de sportvissers in het algemeen en met de 

hengelsportvereniging in het bijzonder rekening wordt gehouden. De fractie gaat met dit expliciete 

voorbehoud akkoord met dit voorstel. 

 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 
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17. Moties vreemd aan de orde van de dag 

De fracties LLB en D66 dienen de motie “duidelijkheid gebruik vastgoed door diverse verenigingen” 

 

Verzoekt het college om: 

1. Het onderzoek accommodatiebeleid z.s.m. op te starten en vanaf de start daarvan de vraag van 

de maatschappelijke vrijwilligersorganisaties die onderdak behoeven mee te nemen 

2. Op zeer korte termijn in gesprek te gaan met de betreffende organisaties om de behoeften in kaart 

te brengen 

3. Daarbij te onderzoeken of een gecombineerd gebruik in een multifunctioneel gebouw een 

oplossing kan zijn voor deze organisaties 

4. Indien organisaties niet langer gebruik kunnen maken van hun huidige pand, tijdig met de hen op 

zoek te gaan naar passende oplossing.                   

5. De raad over de voortgang te informeren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Wethouder IJff ontraadt de motie, volgens haar gaat deze ten koste van de participatie en een goede, 

zorgvuldige belangenafweging. 

 

De motie wordt verworpen met 12 stemmen voor (CDA, LLB, VWB (1), D66, GL) en 16 stemmen tegen 

(DB, SGP (4), VVD (2), CU, PvdA). 

 

18. Mededelingen 

De voorzitter meldt dat vrijdag 4 februari a.s. om 10.00 uur het hoofd stembureau de definitief 

vastgestelde kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart bekend maakt. 

 

Wethouder Klein heeft twee mededelingen: 

• De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. 

• De gemeente heeft een zienswijze ingediend bij de provincie op de aanwijzing tot 

drinkwaterreserveringsgebied van grondgebied in West Betuwe door de provincie Gelderland. 

Wethouders Klein en IJff hebben een gesprek gehad met de gedeputeerde, maar zijn nog niet 

gerust op de risico’s. Wethouder Klein houdt de raad op de hoogte. 

• Het stedenbouwkundig plan Haaften centrum is door het college vastgesteld en wordt nu 

uitgewerkt in een ontwerp bestemmingplan. Wethouder Klein zegt toe het stedenbouwkundig plan 

rond te sturen. 

 

19. Rondvraag 

Mevrouw Markenhof vraagt of de gemeente open staat voor snellere procedures voor het afgeven van 

vergunningen. Burgemeester Stoop antwoordt dat vergunningen zo snel mogelijk worden afgegeven, 

maar altijd getoetst moeten worden aan de corona voorwaarden die op het moment van behandeling 

gelden, dat geldt ook voor vergunningen voor activiteiten die in de toekomst plaatsvinden. Mevrouw 

Markenhof vraagt of de portefeuillehouder wil nadenken over een uitzondering voor evenementen die 

al jaren georganiseerd worden. De portefeuillehouder zegt toe dit schriftelijk te beantwoorden. 

 

De heer Van der Lecq vraagt naar de evaluatie van de bereikte resultaten van de gebiedsmakelaars. De 

portefeuillehouder antwoordt dat dit staat gepland in maart. 
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Mevrouw De Zeeuw merkt op dat de communicatie over de informatieavond voor het de dijkvakken 

Tiel-Waardenburg en Gorinchem-Waardenburg te laat was. Wethouder Klein beaamt dat en meldt dat 

er vrijdag 4 februari de hele dag 2 ambtenaren beschikbaar zijn om inwoners informatie te verstrekken 

en vragen te beantwoorden. 

 

De heer Nijhoff vraagt of er al controle is geweest op het herstel van wegen. Naar zijn mening ziet het 

herstelwerk er slecht uit. Wethouder Klein antwoordt dat er extra controles uitgevoerd gaan worden. 

 

20. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 22.30 uur en wenst aanwezigen 

wel thuis. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van 22 februari 2022, nummer 2022/037 

 

 

de griffier,      de voorzitter, 

Hans van der Graaff    Servaas Stoop 


