
 

Besluitenlijst gemeenteraad  
(verwijst ook naar het audioverslag) 

 

Datum vergadering 27 september 2022 

Zaak  423133 

 

Aanwezig  

Fractie CDA T. Miltenburg, A. van Krieken 

Fractie ChristenUnie (CU) F. Temminck, A. van Willigen-Verstegen 

Fractie D66 H. Boer Rookhuiszen-de Joode, I. Zwaan 

Fractie Dorpsbelangen (DB) H. de Man, H.M. Markenhof-de Jong, G.H. de Jong, , 

L.A.E. M. van Dun, J.G. Koenhein, P. Versluis, 

W. van Lith-van der Woerd, J.C.A. Blom-Leuvering,   

N. Donker 

Fractie GroenLinks (GL) A.S. Zierleyn, J.W. van der Lecq 

Fractie Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe (LLB) P. van Kuilenburg, C. Nijhoff,   

Fractie PvdA A.M. IJff 

Fractie SGP J.G. van Maanen, G.A. Kievit, J.L.H. Bareman,   

T. Simons 

Fractie Verenigd West Betuwe (VWB) G.F. van de Water, L.E. van Erkom-Mos 

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

Voorzitter S. Stoop 

Griffier H.J. van der Graaff 

Wethouders G. van Bezooijen, R.T. van Stappershoef, J. de Geus 

J.W. van Vrouwerff, J.M. Hartman 

Secretaris P. Bosman 

  
Afwezig J.M. Daudeij (DB), M.T.M. Kock (LLB),  

L. van Bruchem (SGP) 

 

Agendapunten 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet alle aanwezigen welkom. 

 

2. Raadspreekuur 

De heer Muller spreekt in over het onderwerp geluidsoverlast. Hij heeft over dit onderwerp ook een brief naar de 

raad gestuurd (zie ingekomen stuk B1 09). 

 

3. Vaststellen raadsagenda 27 september 2022 

De fractie GroenLinks heeft een verzoek tot interpellatiedebat ingediend. Het verzoek wordt afgewezen met  

11 stemmen voor (SGP, LLB, GL, PvdA, VVD) en 17 stemmen tegen (DB, D66, CDA, CU, VWB). 

De voorzitter schorst de vergadering om 20.24 uur voor overleg met de fractievoorzitters. 
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De voorzitter heropent de vergadering om 20.44 uur. 

Conclusie van het overleg: het onderwerp Gastvrije Waaldijk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 

25 oktober 2022. 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Vaststellen besluitenlijst raad 21 juni, 28 juni en 4 juli 2022 

De besluitenlijsten van 21 juni, 28 juni en 4 juli 2022 zijn ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Ingekomen stukken raad 27 september 2022 

IN079; herbestemming kunstobjecten voormalige gemeentehuizen,  mevrouw Van Kuilenburg vraagt om een 

overzicht welke kunstobjecten de gemeente wel in bezit houdt. 

D55 ontbreekt en zal opgenomen worden op de lijst ingekomen stukken voor de raad van 25 oktober 2022. 

D54 de afhandeling van dit stuk zal ter kennisname aan de raad gebracht worden. 

 

6. Benoeming en beëdiging plaatsvervangend griffier 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen.  

Mevrouw K.M. de Boer is beëdigd als plaatsvervangend griffier van West Betuwe. 

 

7. Vaststellen verordening geurhinder en veehouderij Vlietskant 15 

Stemverklaring GL; in de conclusie van het GGD rapport is te lezen om uit voorzorg een afstand van minimaal 

250 meter te houden tussen een veehouderij en een gevoelige bestemming. In zowel de huidige als de beoogde 

situatie liggen meerdere woningen ruim tussen deze afstand van de veehouderij. GL West Betuwe neemt de 

zorg voor de gezondheid haar inwoners serieus. Omdat GL niet overtuigd is dat dit voorstel de gezondheid 

borgt, stemmen zij tegen dit voorstel. 

Het besluit is conform voorstel aangenomen met 26 stemmen voor (DB (9), SGP (4), LLB (2), CU, VVD, D66, 

VWB, CDA, PvdA) en 2 stemmen tegen (GL).  

 

8. Vaststellen delegatiebesluit omgevingsplan 

Stemverklaring LLB; LLB vindt niet dat het college teveel bevoegdheid moet krijgen en houdt graag de 

bevoegdheid bij de gemeenteraad. LLB stemt tegen dit voorstel. 

Stemverklaring GL; GL stemt in met dit voorstel met de toezegging van de portefeuillehouder dat de raad via de 

Dagmail op tijd geïnformeerd wordt. 

Het besluit is conform voorstel aangenomen met 26 stemmen voor (DB (9), SGP (4), GL, CU, VVD, D66, VWB, 

CDA, PvdA) en 2 stemmen tegen (LLB).  

 

9. Bekrachtigen noodverordening boerenprotest juli 2022 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

10. Benoemen voorzitter werkgeverscommissie 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

11. Benoemen nieuwe leden werkgeverscommissie 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 
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12. Financiële dekking herinrichting openbare ruimte Oud Asperen fase 1 

Een aantal fracties heeft moeite met de hoogte van het aanvullend krediet. 

Wethouder Hartman zegt toe zich tot het  uiterste in te spannen om mogelijkheden te onderzoeken voor 

alternatieve financiering met name van de rondelen. Zij zal dit zo snel mogelijk terugkoppelen, maar kan niet 

toezeggen dat dat voor 1 januari 2023 is. 

Stemverklaring LLB; LLB stemt niet in met de hoogte van het bedrag. Als de inwoners de benodigde extra 

middelen zelf voor elkaar kunnen krijgen, zoals in Heukelum, is dat prima. Er wordt heel veel geld over een heel 

klein stukje uitgegeven. LLB hoopt dat als andere kernen met een mooi plan komen, er dan ook zoveel geld aan 

besteed wordt. 

Stemverklaring SGP; het is een mooi plan. SGP vindt dat eerst de subsidiemogelijkheden moeten worden 

bekeken en niet achteraf eventueel nog geld inbrengen vanuit een subsidie. Nu wordt er budget toegekend en de 

SGP vraagt zich af of de inspanningsverplichting dan nog wel zo hard nodig is. De fractie heeft veel vertrouwen 

in de wethouder, wensen haar succes en horen graag het resultaat. 

Het besluit is conform voorstel aangenomen met 26 stemmen voor (DB (9), SGP(4), LLB (2), GL CU, D66, VWB, 

CDA, PvdA) en 2 stemmen tegen (VVD). De voorzitter meldt dat fractie LLB wordt geacht tegen dit voorstel te 

hebben gestemd. 

 

13. Vaststellen verordening Nadeelcompensatie gemeente West Betuwe 2022 

Op dit besluit is een amendement ingediend door de fractie CU: 

Besluit 

Om Artikel 2 als volgt te wijzigen: 

 

Artikel 2 

1. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om schadevergoeding wordt een recht van  

€500,- geheven. 

2. Indien de aanvrager in aanmerking komt voor de minimaregelingen van de gemeente West Betuwe, geldt 

een verlaagd drempelbedrag van €100,-  euro.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Het amendement is aangenomen met 20 stemmen voor (DB (9), GL, CU, D66, VWB, CDA, PvdA) en 8 stemmen 

tegen (SGP (4), LLB (2), VVD). 

 

Stemverklaring VVD; de VVD stemt in met het voorstel met dien verstande dat de VVD het voorstel met het 

aangenomen amendement heel eenzijdig vindt. Een hele grote groep wordt  niet geholpen en moet wel het 

volledige bedrag betalen terwijl ze daar het geld zeker niet voor hebben. 

 

Het geamendeerde besluit is unaniem aangenomen. 

 

De voorzitter schorst de vergadering om 22.02 uur voor een korte pauze en heropent de vergadering om  

22:11 uur. 
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14. Vaststellen Lokale Adaptatie Strategie en Maatregelenprogramma 

Wethouder Van Bezooijen geeft een korte toelichting op beslispunt 4 m.b.t. de kosten. In het voorstel staat 

vermeld dat structureel budget betreft. Het is echter incidenteel voor de jaren 2023, 2024 en 2025, vooruitlopend 

op de toezegging van middelen vanuit het Rijk. Er wordt vanuit 2022 een éénmalige reserve voor ingericht. 

 

Op dit besluit is een amendement ingediend door de fractie GL; 

Besluit: 

Het voorgelegde besluit als volgt te wijzigen: 

Beslispunt 3: 

Aanvullen met: …met daarin ook opgenomen de maatregelen 15 (Bewustwordingscampagne vergroenen 

bedrijventerreinen), 16 (Faciliteren innovatieve ondernemers) en 17 (facilitering en opzetten subsidie voor 

vergroenen bedrijventerreinen) zoals die zijn omschreven in het Maatregelenprogramma (pagina 11). 

 

Zodat het beslispunt komt te luiden: 

Beslispunt 3:  

Van drie voorgestelde scenario’s, scenario 2 “Onderzoeken, proeven en proberen” als uitvoeringsscenario vast 

te stellen, met bijbehorende capaciteit en maatregelen met daarin ook opgenomen de maatregelen 15 

(Bewustwordingscampagne vergroenen bedrijventerreinen), 16 (Faciliteren innovatieve ondernemers) en 17 

(facilitering en opzetten subsidie voor vergroenen bedrijventerreinen) zoals die zijn omschreven in het 

Maatregelenprogramma (pagina 11). 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Het amendement is verworpen met 13 stemmen voor (SGP (4), LLB (2), GL, VVD, CDA, PvdA) en 15 stemmen 

tegen (DB (9), CU, D66, VWB). 

 

Mevrouw Van Kuilenburg meldt dat haar fractie in de voorronde een vraag heeft gesteld die nog niet is 

beantwoord. De fractie kan niet instemmen met het voorstel zonder kennis te hebben genomen van het 

antwoord op de eerder gestelde vraag. 

 

Het besluit wordt conform voorstel aangenomen met 26 stemmen voor (DB (9), SGP(4), GL, VVD, CU, D66, VWB, 

CDA, PvdA) en 2 stemmend tegen (LLB). 

 

15. Moties vreemd aan de orde 

De fracties PvdA en GL dienen de motie “aanvalsplan tegen armoede in”: 

 

Verzoekt het college:  

1. Nog dit jaar een integraal aanvalsplan tegen armoede te presenteren en daarbij de enorme stijging van de 

kosten voor energie, voedsel en deelname aan de samenleving mee te nemen.  

2. In dit aanvalsplan inzicht te verschaffen in de omvang en de samenstelling van de doelgroep.  

3. Bij dit aanvalsplan tegen armoede de huidige budgetten voor armoedebestrijding en participatie te 

betrekken.  

4. In het plan onderscheid te maken tussen korte termijn (nood)oplossingen en langere termijn 

(structurele)oplossingen.  
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5. Bij het aanvalsplan een crisisfonds in het leven te roepen gevuld met gemeente- en rijksmiddelen.  

6. In het aanvalsplan inwoners, inwonersinitiatieven en bestaande organisaties van meerdere disciplines 

(energie, wonen, schuldhulpverlening, gezondheid) proactief te betrekken bij het maken en uitvoeren van de 

plannen.  

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Tijdens de vergadering wordt punt 5; Bij het aanvalsplan een crisisfonds in het leven te roepen gevuld met 

gemeente- en rijksmiddelen geschrapt. 

De gewijzigde motie is unaniem aangenomen. 

 

De fractie LLB dient mede namens de VVD, CDA en SGP de motie “bestuurlijke agenda” in: 

 

Draagt het presidium op: 

Om de bestuurlijke agenda eens per kwartaal als agendapunt ter bespreking op de raadsagenda op te nemen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

De motie wordt verworpen met 13 stemmen voor (SGP (4), LLB (2), GL, VVD, CDA, PvdA) en 15 stemmen tegen 

(DB (9), CU, D66, VWB). 

 

De fractie DB dient de motie “energienoodfonds West Betuwe” in: 

 

Roept het college op om: 

1. Een onderzoek te doen naar de realisatie van een energienoodfonds, zodat sociale ontmoetingsplaatsen, 

dorpshuizen, verenigingen en sportclubs met eigen accommodatie  die de energierekening niet kunnen 

betalen kunnen blijven bestaan.  

2. In dit onderzoek ook de mogelijkheden tot verduurzaming van deze gebouwen mee te nemen. 

3. De gemeenteraad uiterlijk voor 1 januari 2023 te informeren middels een Raadsinformatiebrief over de 

uitvoering van deze motie. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Stemverklaring SGP; de fractie wil de avond positief afsluiten en stemt voor de motie maar wel met de 

opmerking dat zij het fonds graag terugzien in een structurele situatie van maatregelen binnen de begroting. De 

fracties LLB, GL, PvdA en VVD sluiten zich aan bij deze stemverklaring. 

 

De motie is unaniem aangenomen. 

 

16. Mededelingen 

Mevrouw Boer Rookhuiszen deelt naar aanleiding van de rapportage van Vizier, onze anti-discriminatie 

voorziening, waarvan zij vertegenwoordiger is namens de raad. Er is onlangs een bijeenkomst geweest, daar is 

de rapportage besproken. De conclusie is dat er ook in West Betuwe nog veel werk te verzetten is op 

antidiscriminatiebeleid. West Betuwe heeft zich voor 2024 aangemeld om de regionale regenboog conferentie 

te organiseren. Ideeën zijn welkom. 
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17. Rondvraag 

De voorzitter verzoekt aanwezigen de rondvraag schriftelijk af te handelen gezien het late tijdstip. 

Mevrouw Van Kuilenburg, LLB verzoekt het college meer aandacht te besteden aan het onderhoud van 

begraafplaatsen en de uitvoering daarvan. 

De heer Van der Lecq, GL vraagt naar het onderzoek Chroom 6 bij de golfbaan Spijk. Burgemeester Stoop 

antwoordt dat het materiaalonderzoek is voltooid en de waardes van Chroom 6 ver onder de referentiewaardes 

zijn. Het luchtonderzoek kon door klimatologische omstandigheden nog niet worden uitgevoerd. 

Op de vraag van de heer Van der Lecq met betrekking tot de evaluatie kerngericht werken antwoordt wethouder 

Van Stappershoef dat de evaluatie afgelopen maart als informatienota aan de raad is aangeboden. De volgende 

evaluatie zal het college over rapporteren bij de jaarrekening 2022. 

 

18. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 00:00 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van 25 oktober 2022, nummer 2022/138 

 

de griffier 

Hans van der Graaff 

de voorzitter 

Servaas Stoop 
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