
 

Besluitenlijst gemeenteraad  
(verwijst ook naar het audioverslag) 

 

Datum vergadering 4 juli 2022 

Zaak 423133 

  

Aanwezig  

Fractie CDA 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, W. van Lith-van der 

Woerd, J.C.A. Blom-Leuvering,  N. Donker, P. Versluis 

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

Fractie Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe (LLB) P. van Kuilenburg, C. Nijhoff (vanaf 17:22 uur),   

M.T.M. Kock 

Fractie PvdA A.M. IJff 

Fractie SGP J.G. van Maanen, 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.W. van 

Vrouwerff, J. de Geus, J.M. Hartman 

Secretaris P. Bosman 

  

Afwezig J.M. Daudeij (DB), T. Miltenburg (CDA),  

L. van Bruchem en G.A. Kievit (SGP) 

 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 17.00 uur en heet alle aanwezigen en luisteraars thuis welkom. 

 

2. Raadsspreekuur 

Mevrouw Elsemiek Kemkes en mevrouw Mary Kanhai spreken in om aandacht te vragen voor het stopzetten van 

het VAVO-onderwijs bij het ROC Rivor in Geldermalsen. 

 

3. Vaststellen raadsagenda 4 juli 2022 

De raadsagenda wordt vastgesteld met het volgende tijdschema: 

17:15 uur Eerste termijn algemene beschouwingen en gezamenlijke bespreking 
Jaarstukken 2020, eerste Bestuursrapportage 2021 en 
Perspectiefnota 2022 

19:00 uur Dinerpauze 

20:00 uur Eerste termijn reactie college 

20.45 uur Schorsing voor de tweede termijn 
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21:00 uur Tweede termijn gemeenteraad 

21:50 uur Schorsing voor de tweede termijn 

22:05 uur  Besluitvorming over raadsvoorstellen en moties 

 

Eerste termijn algemene beschouwingen en gezamenlijke bespreking Jaarstukken 2020,  

eerste Bestuursrapportage 2021 en Perspectiefnota 2022 

De teksten van de algemene beschouwingen van de fracties zijn gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem. 

 

De volgende moties zijn ingediend in de eerste termijn: 

 

Fractie DB, CU, VWB, D66; motie groenbeleid kernen 

Verzoekt het college: 

• te kijken of er mogelijkheden zijn om het groenonderhoud in onze kernen meer maatwerkgericht en flexibel 

uit te voeren. Enerzijds rekening houdend met de bekende maanden van enorme groei, anderzijds in de 

planning rekening te houden met jaarlijks bekende activiteiten en evenementen in de kernen in deze 

maanden zodat het er niet hinderlijk en wel netjes bij ligt. 

• het aantal maaimomenten en de snoeiwerkzaamheden in kernen in dit kader tegen het licht te houden en 

eventueel te verhogen of te versnellen in de jaarlijkse planning  

• te bekijken of er een kwaliteitsimpuls gegeven kan worden aan gemeentelijke bloemrijke perken en bakken 

• indien de kosten van een hogere onderhoudsintensiteit het budget te boven gaan, terug te komen in deze 

raad met een concreet voorstel ter bekostiging van deze maatregelen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie LLB, PvdA, CDA; motie vrijliggend fietspad Boutensteinseweg 

Verzoekt het college: 

• Het vrij liggend fietspad vanaf Haaften doortrekken naar de Provincialeweg N327. 

• Dat in de begroting van 2023 een bedrag gereserveerd moet worden voor dit fietspad. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie GL, PvdA; motie kerngericht werken 

Verzoekt het college: 

• te onderzoeken hoe de dorpsraden en -tafels gevormd kunnen worden, zodanig dat zij ook daadwerkelijk 

namens alle inwoners van de kern spreken; 

• hierbij de mogelijkheid mee te nemen dat alle dorpsraden op dezelfde wijze tot stand komen; 

• te onderzoeken hoe we als gemeente per kern zo toegankelijk mogelijk kunnen communiceren; 

en gaat over tot de orde van de dag.  

 

Fractie GL, PvdA; motie klimaatadaptief boombeleid 

Verzoekt het college:  

• Zuinig te zijn op wat we hebben en daarbij nieuwe bomen aan te planten voor meer biodiversiteit voor nu en 

in de toekomst, te weten een boom per inwoner in de komende tien jaar te beginnen in 2023.  

• Hiervoor een structureel en incidenteel bedrag per aangeplante boom te reserveren. 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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Fractie GL, PvdA; motie jongerenwerkers 
Verzoekt het college:  

Te onderzoeken of er budget gevonden kan worden om het aantal uren van de huidige jongerenwerkers te 

verdubbelen. 

 En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie VVD,LLB; motie WIF en RSF 

Roept het college op: 

Het WIF te laten voortbestaan en een budget beschikbaar te stellen van 2 Euro per inwoner van West Betuwe. 

Dit niet ten koste te laten gaan van de intentie om deel te nemen aan het RSF. 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Fractie CDA; motie kruising Vuren 

Verzoekt het college: 

• Onderzoek te doen naar de gevaarlijke situatie op de kruising Graaf Reinaldweg/Molenlaan/Molenweg 

waarbij: 

o De ongevalscijfers op een rijtje worden gezet.  

o Er oplossingen worden aangegeven om de kruising veiliger te maken.  

o Een overzicht van de te maken kosten daartoe moet aanleveren. 

• De bevindingen hierover zo snel als kan, doch uiterlijk 1 november 2022 met de raad te delen. 

• In overleg met de provincie andere gevaarlijke kruisingen tussen lokale- en provinciale wegen in de gemeente 

West Betuwe op eenzelfde wijze te inventariseren; 

• De bevindingen hierover te verwerken in een plan van aanpak en dit uiterlijk 1 juli 2023 aan de gemeenteraad 

voor te leggen; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie PvdA, GL; motie bermbeheer als onderdeel groenbeleidsplan 

Verzoekt het college: 

De draaiknop uit het raadsvoorstel van juli 2020 alsnog toe te passen en een bedrag van €63.000,- (€57.000,- 

plus indexering 2019 t/m 2022) voor bermbeheer op te nemen in de begroting. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie PvdA, GL; motie sport en gezondheid 

Verzoekt het college: 

In 2023 ter ondersteuning van en in aanvulling op het project JOGG, met een voorstel te komen om jongeren in 

de leeftijd 12-18 voor wie sporten niet vanzelfsprekend is, te stimuleren meer te bewegen en hier in de begroting 

2023  een budget voor te reserveren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Eerste termijn reactie college 

Reactie wethouder Van Bezooijen: de aangenomen moties neemt het college mee in de uitwerking van de 

begroting 2023. Hij zegt toe de raad te informeren over de effecten van het inhuren van de subsidioloog. 

Reactie wethouder Van Stappershoef: Hij zegt toe de raad te informeren over de doelstellingen van het project 

‘West Betuwe sportgemeente van het jaar 2025. De ingediende motie sport en gezondheid staat het college 

positief tegenover. De wethouder zegt toe een nadere uitwerking te maken van wat er al is, met name voor de in 
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de motie genoemde doelgroep. Hij zegt ook toe het uitvoeringsplan jongerenparticipatie te actualiseren en aan 

de raad aan te bieden. Hij zal de raad informeren wanneer dit in de planning staat. Als reactie op de motie 

WIRFen RSF zegt hij toe meer energie in te zetten op lokale investeringen en te inventariseren waar behoefte 

aan is. 

 

Reactie wethouder Hartman: De ODR komt zo spoedig mogelijk met een plan van aanpak voor het overdragen 

van de VT-taken. Zij zegt toe de mogelijkheden van een paraplubestemmingsplan te onderzoeken. De motie 

vrijliggend fietspad ontraadt het college, de kosten liggen tussen de 3 en 5 miljoen euro. Wel zegt zij toe na te 

vragen wat de mogelijkheden zijn van cofinanciering door bedrijven aan de Boutensteinseweg. De wethouder 

zegt toe een overzicht met een tijdlijn en de stand van zaken van alle lopende woningbouwprojecten, 

sluimerende projecten en principeverzoeken voor de raad te maken.  

 

Reactie wethouder Van Vrouwerff: het nationaal isolatieprogramma neemt zij mee naar het overleg met de 

coöperaties. 

 

Reactie wethouder De Geus: Er zijn jeugdcoaches en er worden 5 nieuwe deelprojecten gestart, de wethouder 

zegt toe de raad hier binnenkort over te informeren. 

 

Tweede termijn gemeenteraad 

Op vragen van LLB met betrekking tot kosten voor de MIRT-A2 zegt de portefeuillehouder toe deze uit de 

algemene reserve te dekken en dit recht te zetten bij de tweede bestuursrapportage. 

Op vragen naar het onderzoek BWB zegt de portefeuillehouder toe de uitkomsten aan de raad voor te leggen. De 

verwachting is dat het onderzoek dit najaar gereed is. 

Op vragen over kosten voor muziekonderwijs zegt de portefeuillehouder toe dit mee te nemen naar de begroting 

als onderzoek uitwijst dat dit nodig is. 

Ten aanzien van klimaatadaptief boombeleid zegt de portefeuillehouder toe dit als PM post mee te nemen in 

het nieuwe bomenbeheerplan. 

Op vragen van de fractie LLB inzake de grondverplaatsing bij The Dutch zegt de portefeuillehouder toe 

schriftelijk te antwoorden. 

 

4. Vaststellen Jaarstukken 2021 West Betuwe inclusief meerjarenprognose grondexploitatie 2022 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

5. Vaststellen eerste bestuursrapportage West Betuwe 2022 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

Het bij dit agendapunt ingediende initiatiefvoorstel van CU; eerste wijziging verordening op ambtelijke 

ondersteuning en fractievergoeding West Betuwe is aangenomen met 16 stemmen voor (DB(9), CU, D66, VWB, 

CDA(1) en 11 stemmen tegen (SGP(3), LLB, GL, VVD, PvdA. 

 

6. Vaststellen perspectiefnota West Betuwe 2023 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

De motie van DB, CU, VWB, D66; groenbeleid kernen is aangenomen met 24 stemmen voor (DB(9), SGP(3), LLB, 

CU, VVD, D66, VWB, CDA(1) en 3 stemmen tegen (GL, PvdA). 
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De motie LLB, PvdA, CDA; vrijliggend fietspad Boutensteinseweg is verworpen met 12 stemmen voor (LLB, 

SGP93), GL, VVD, CDA(1), PvdA) en 15 stemmen tegen (DB(9), CU, D66,VWB). 

 

De motie van GL en PvdA; kerngericht werken is verworpen met 3 stemmen voor (GL, PvdA) en 24 stemmen 

tegen (DB(9), SGP(3), LLB, CU, VVD, D66, VWB, CDA(1). 

 

De motie van GL en PvdA; klimaatadaptief boombeleid is verworpen met 10 stemmen voor (SGP(3), GL, CU, D66, 

PvdA) en 17 stemmen tegen (DB(9), LLB, VVD, VWB, CDA(1). 

 

De motie GL, PvdA, VVD; jongerenwerkers is unaniem aangenomen. 

 

De motie van VVD, LLB; WIF en RSF is verworpen met 8 stemmen voor (SGP(3), LLB, VVD) en 19 stemmen tegen 

(DB(9), GL, CU, D66, VWB, CDA(1), PvdA). 

 

De motie van het CDA; kruising Vuren is unaniem aangenomen. 

 

De motie van PvdA, GL; bermbeheer als onderdeel groenbeleidsplan is aangenomen met 15 stemmen voor (LLB, 

SGP(3), GL, CU, VVD, D66, PvdA) en 12 stemmen tegen (DB(9), VWB, CDA(1). 

 

De motie PvdA, GL; sport en gezondheid is unaniem aangenomen. 

 

7. Initiatiefvoorstel vaststellen eerste wijziging verordening werkgeverscommissie gemeente West Betuwe 

Het besluit is conform voorstel aangenomen met 19 stemmen voor (DB(9), GL, CU, D66, VWB, CDA(1), PvdA) en 

8 stemmen tegen (SGP(3) LLB, VVD).  

 

8. Moties vreemd aan de orde 

Er zijn geen moties vreemd aan de orde. 

 

9. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

10. Rondvraag 

Er zijn geen rondvragen. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.35 uur en wenst alle aanwezigen en luisteraars een heel goed 

zomerreces. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

Van 27 september 2022, nummer .. 

 

de griffier 

Hans van der Graaff 

de voorzitter 

Servaas Stoop 

 


