
 

Besluitenlijst gemeenteraad  
(verwijst ook naar het audioverslag) 

 

Datum vergadering 28 juni 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, 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,  M.T.M. Kock 

Fractie PvdA A.M. IJff 

Fractie SGP L. van Bruchem, 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.W. van Vrouwerff, J. de Geus, J.M. Hartman 

Secretaris P. Bosman 

  

Afwezig J.M. Daudeij (DB) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen en luisteraars van harte welkom. 

 

2. Raadsspreekuur 

Mevrouw Marleen van den Ham biedt namens de kern Waardenburg de gebiedsvisie Waardenburg aan, aan de 

voorzitter en de raad. 

De heer Roelof Kusters spreekt in over problemen rondom werkzaamheden in Ophemert. De voorzitter stelt voor 

de door de heer Kusters gepresenteerde problematiek door te geleiden naar de directie en de raad te informeren 

over de oplossing. 

 

3. Vaststellen raadsagenda 28 juni 2022 

Het initiatiefvoorstel winkeltijdenverordening 2022 West Betuwe wordt als eerste behandeld. 

De fractie CDA stelt de behandeling van de ingediende motie kruising Vuren uit naar de vergadering van 4 juli bij 

de behandeling van de perspectiefnota West Betuwe 2023. 
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4. Vaststellen besluitenlijst 31 mei 2022 

Motie veilig fietsen op parallelwegen, wethouder Hartman heeft toegezegd de zienswijze tijdig aan de raad te 

verstrekken zodat raadsleden de eigen fracties binnen de provincie kunnen benaderen. 

De vuilnisbak op parkeerterrein WNC is niet vervangen door de verzochte grotere bak, maar zonder enige vorm 

van overleg en communicatie verwijderd. 

De heer Nijhoff meldt dat hij nog steeds geen antwoord op zijn vraag m.b.t. de golfbaan Spijk heeft ontvangen. 

Zijn vraag betreft de grond, niet de procedure. De voorzitter zegt schriftelijke beantwoording toe. 

De besluitenlijst van 31 mei 2022 is ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Ingekomen stukken 28 juni 2022 

IN065 wordt door de fractie VVD meegenomen bij de behandeling van de perspectiefnota West Betuwe 2023 op 

4 juli a.s. 

Met de voorgestelde afhandeling van de ingekomen stukken is ingestemd. 

 

6. Voorstel voor het vaststellen van het bestemmingsplan Steenweg Noord 4, Neerijnen 

Het besluit is conform voorstel bij acclamatie aangenomen.  

 

7. Voorstel voor het vaststellen van het bestemmingsplan Het Nieuwe Achterom 12 Est 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

8. Voorstel voor het vaststellen van het gewijzigd vaststellen bestemmingsplan herziening Kerkstraat 29a en 

perceel Mr Heblystraat, Varik 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

9. Voorstel voor het vaststellen van het bestemmingsplan Waaldijk 83, Herwijnen 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

10. Voorstel voor het vaststellen van het bestemmingsplan Hoevenseweg 5 en 6, Enspijk 

De zorg m.b.t. het fietspad van de fractie LLB neemt wethouder Hartman serieus en gaat dit zeker meenemen 

bij de uitwerking van de plannen. Zij zegt toe hier op een later moment op terug te komen. 

 

Het besluit is conform voorstel aangenomen met 27 stemmen voor (DB (9) SGP, GL, D66, VVD, VWB, PvdA, CU, 

CDA) en 3 stemmen tegen (LLB) 

 

11. Initiatiefvoorstel winkeltijdenverordening 2022 West Betuwe 

De initiatiefnemer, de heer Van de Water fractie VWB, geeft een toelichting op het voorstel. Hij benadrukt dat 

winkelopening op zondag geen verplichting is, maar een vrije keuze. 

De fractie LLB maakt bezwaar tegen het proces van dit initiatiefvoorstel. De initiatiefnemer heeft na de 

behandeling in de oordeelsvormende voorronde het voorstel gewijzigd, dit had via een amendement gemoeten. 

 

De fractie DB dient een motie vent- en standplaatsverordening in op dit voorstel: 

Verzoekt het college: 
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• De vigerende  Marktverordening gemeente Geldermalsen 2017 en de Algemene Plaatselijke verordening 

(APV) dusdanig aan te passen dat de daarin opgenomen vent- en standplaatsregels in overeenstemming 

worden gebracht met de winkeltijdenverordening West Betuwe 2022 

• Deze aanpassingen niet gelden voor huis aan huis venten. 

• De aangepaste verordeningen zo spoedig mogelijk aan de gemeenteraad teer besluitvorming worden 

voorgelegd.   

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

De laatste versie van het initiatiefvoorstel, geamendeerd op basis van de uitkomsten van de oordeelsvormende 

voorronde, wordt aangenomen met 18 stemmen voor (DB (9), D66, VWB, GL, VVD, PvdA) en 12 stemmen tegen 

(SGP, LLB, CU, CDA). 

 

De motie vent en standplaatsenverordening is aangenomen met 18 stemmen voor (DB (9), D66, VWB, GL, VVD, 

PvdA) en 12 stemmen tegen (SGP, LLB, CU, CDA). 

 

12. Moties vreemd aan de orde 

De fractie CDA dient de motie Nationaal Programma Landelijk Gebied in. De motie wordt tijdens de vergadering 

gewijzigd in de volgende tekst: 

Verzoekt het college: 

• bovenstaande middels een brief namens de gemeente West Betuwe onder de aandacht wordt gebracht van 

College van Gedeputeerden en Provinciale Staten en de Tweede Kamer.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

De motie is unaniem aangenomen. 

 

13. Mededelingen 

Wethouder Hartman meldt dat RWS prioriteit heeft gegeven aan een aantal grote infrastructurele projecten om 

die voorrang te geven bij stikstofonderzoek. Dit heeft geen consequenties voor de procedure en de 

planuitwerking het West Betuws deel aan de MIRT-A2. De wethouder zegt toe nadere uitleg te geven in een 

informatienota. 

Wethouder Hartman meldt dat zij aanwezig zal zijn bij de vergadering van de commissie Defensie van de 

Tweede Kamer om de reactie te zien op de brief van de Staatssecretaris (D07). Het college van B&W heeft een 

eerste algemene brief gestuurd naar de Tweede Kamer, over de mening van het college en een reactie op de 

brief van de Staatsecretaris. De wethouder zegt toe deze brief te delen met de raad. 

Burgemeester Stoop meldt dat bij de ALV van de VNG een aantal moties over duurzame gemeentefinanciën, 

West Betuwe zal die moties steunen. 

 

14. Rondvraag 

De heer Nijhoff vraagt opnieuw aandacht voor onderhoud begraafplaatsen.  

Wethouder Hartman antwoordt dat zij bezig is met een 0-meting onderhoud begraafplaatsen.  

Mevrouw Donker vraagt aandacht voor de slecht onderhouden grafstenen en graven op de begraafplaats 

Hellouw.  
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Wethouder Hartman antwoordt dat rechthebbenden graven zelf moeten onderhouden, daar mag de gemeente 

niets aan doen. Wel zal de afdeling rechthebbenden aanschrijven om e.e.a. te herstellen. 

De heer Van Krieken vraagt naar de stand van zaken van de plannen De Vlinderhof te Deil. 

Wethouder Hartman antwoordt dat zij op 6 juli een bezoek brengt aan Deil en gesprekken heeft met alle 

betrokken partijen. 

 

15. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 23.30 uur en wenst alle aanwezigen wel 

thuis. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

27 september 2022, nummer 2022/118 

 
de griffier 
Hans van der Graaff 

de voorzitter 
Servaas Stoop 
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