
 

Besluitenlijst gemeenteraad  
(verwijst ook naar het audioverslag) 

 

Datum vergadering 25 oktober 2022 

Zaak 423133 

 

Aanwezig  

Fractie CDA T. Miltenburg, A. van Krieken 

Fractie ChristenUnie (CU) F. Temminck 

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

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

J.M. Daudeij, L.A.E. M. van Dun, 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, J.W. van Vrouwerff, J. de Geus, 

J.M. Hartman 

Secretaris P. Bosman 

  

Afwezig J. G. Koenhein (DB), A. van Willigen-Verstegen (CU) 

R.T. van Stappershoef (wethouder) 

 

Agendapunten 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen en luisteraars welkom. 

 

2. Raadspreekuur 

De heer Walraven spreekt de raad toe over de uitvoering van de regeling energietoeslag. 

De heer Van Wolfswinkel spreek namens minimaal 60 inwoners van Tricht de raad toe over de geluidshinder als 

gevolg van het gebruik van knalapparatuur. 

De heer Vreeburg spreekt de raad toe over participatie. 

 

3. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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4. Vaststellen besluitenlijst 27 september 2022 

De besluitenlijst van 27 september 2022 wordt ongewijzigd vaststellen. 

 

5. Ingekomen stukken 25 oktober 2022 

Met de afhandeling van de ingekomen stukken wordt ingestemd. 

 

6. Voorstel beschikbaar stellen budget t.b.v. toekomstbestendig maken binnenklimaat hoofdgebouw de 

Lingeborgh Geldermalsen 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen.  

 

7. Voorstel verklaring van geen bedenkingen te verlenen aan bouwplannen aan Van Dam van Isseltweg 4/4a 

Geldermalsen 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen.  

 

8. Voorstel tot vaststelling verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente West Betuwe 

2022 

Het besluit is conform voorstel en zonder stemming aangenomen. De fractie LLB heeft niet met dit voorstel 

ingestemd.  

 

9. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Waalbandijk ongenummerd, Ophemert voor de bouw van een 

woning  

10. Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen.  

 

11. Agendering Gastvrije Waaldijk naar aanleiding van het verzoek om een interpellatiedebat van GroenLinks 

in de raadsvergadering van 27 september 2022 

 

De algemene conclusie is, dat het participatieproces met betrekking tot de inrichting van de Gastvrije Waaldijk 

niet goed is verlopen. Zowel de inwoners als de raad zijn niet goed meegenomen in het proces, zij voelen zich 

niet serieus genomen.  

Wethouder Hartman benadrukt dat het college alle inwoners en de raad serieus neemt. De vragen van de fractie 

LLB met betrekking tot de heer Kusters zal de wethouder zo spoedig mogelijk schriftelijk beantwoorden, met 

een afschrift naar de raad. De vragen m.b.t. mevrouw Van Doorn zijn bij de haar niet bekend, zij zoekt dit uit. De 

vragen van de fractie GL beantwoordt zij direct. De wethouder meldt dat er geen bestuurlijke overeenkomst is 

getekend, 30 augustus was het formele einde van het participatieproces van het Waterschap. Nu gaat de 

gemeente verder met de inrichting van de Waaldijk met de daarvoor beschikbare toolbox. De gemeente kan 

naast de toolbox eigen maatregelen treffen. De wethouder voegt daar aan toe, dat het niet mogelijk is het 

iedereen naar de zin te maken, maar dat wel gezocht moet worden naar de gemene deler. Zij zegt toe alle 

vragen van inwoners te beantwoorden. 

De wethouder zegt tevens toe de raad regelmatig tussentijds te informeren over de stand van zaken via 

mededelingen.  

De vragen m.b.t. art. 169 zal het college schriftelijk beantwoorden. 
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De fractie GL dient een motie in: 
 
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

1. Nu actief de gemeentelijke verantwoordelijkheid te nemen voor de weginrichting, wegbeheer, 

verkeersveiligheid, etc. en niet af te wachten totdat de weg na de dijkverbetering wordt opgeleverd en 

overgedragen aan de gemeente; 

2. Per kern, als onderdeel van de dijktrajecten GoWa en TiWa, met burgers in gesprek te gaan over gewenste 

lokale verkeersmaatregelen 

3. Per dijkvak te bekijken welke bermvoorziening noodzakelijk is; 

4. Deze acties en activiteiten op korte termijn op te starten in overleg met en in samenwerking met de Graaf 

Reinald Alliantie en het waterschap Rivierenland 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Reactie college; de punten 1 en 2 kan wat het college betreft. Punt 3 is niet mogelijk, dit ligt al vast. Punt 4 is al 

opgestart. De motie wordt aangepast door de fractie GL, punt 3 wordt geschrapt en punt 4 wordt aangevuld met 

TiWa. De motie wordt dan als volgt: 

 

De fractie GL dient naar aanleiding van de reactie van het college een gewijzigde motie in: 
 
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

1. Nu actief de gemeentelijke verantwoordelijkheid te nemen voor de weginrichting, wegbeheer, 

verkeersveiligheid, etc. en niet af te wachten totdat de weg na de dijkverbetering wordt opgeleverd en 

overgedragen aan de gemeente; 

2. Per kern, als onderdeel van de dijktrajecten GoWa en TiWa, met burgers in gesprek te gaan over gewenste 

lokale verkeersmaatregelen 

3. Deze acties en activiteiten op korte termijn op te starten in overleg met en in samenwerking met de Graaf 

Reinald Alliantie, TiWa en het waterschap Rivierenland 

En gaat over tot de orde van de dag. 

De motie wordt unaniem aangenomen. 

 

12. Moties vreemd aan de orde 

Er zijn geen moties vreemd aan de orde. 

 

13. Mededelingen 

De heer Van Krieken geeft als voorzitter van de stuurgroep inrichting raadzaal een korte toelichting op de stand 

van zaken.  

 

14. Rondvraag 

Mevrouw De Zeeuw stelt de verkeersinfarct in verband met werkzaamheden aan de A2 rondom Waardenburg 

aan de orde. De wethouder antwoordt dat dit een acute situatie is i.v.m. reparatiewerkzaamheden. De 

werkzaamheden zullen donderdag gereed zijn. Het probleem van sluipverkeer door Waardenburg is echter niet 

alleen nu aan de orde. De wethouder zegt toe schriftelijk te reageren op lange termijn oplossingen. 

De heer De Kock vraagt naar de stand van zaken van het aanvalsplan tegen armoede. Wethouder De Geus 

antwoordt dat er aan een aanvalsplan wordt gewerkt en dat hij er zo spoedig mogelijk mee naar de raad komt. 
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Mevrouw Van Kuilenburg heeft 4 weken geleden een melding heeft gedaan over de vuilnisbakken in 

Waardenburg bij het meldpunt. Zij heeft een ontvangstbevestiging ontvangen en daarna geen enkele reactie 

meer ontvangen. De voorzitter stelt voor dat de raad een toelichting op het proces van de meldlijn te geven. 

 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.25 uur en wenst iedereen wel thuis. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van 29 november 2022, nummer 2022/141  

 

de griffier 

Hans van der Graaff 

de voorzitter 

Servaas Stoop 
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