
 

Besluitenlijst gemeenteraad  
(verwijst tevens naar het audioverslag) 

 

Datum vergadering 26 april 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, R.T. van Stappershoef (t/m  agendapunt 12),  

 H.M. Markenhof-de Jong, G.H. de Jong, J.C.A. Blom-Leuvering,  

 L.A.E. M. van Dun, J.G.. Koenhein, W. van Lith-van der Woerd,  

 P. Versluis, N. Donker, J.M. Daudeij (vanaf agendapunt 15) 

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  G.F. van de Water, J.W. van Vrouwerff (t/m agendapunt 12) 

Betuwe (VWB)  L.E. van Erkom-Mos (vanaf agendapunt 15) 

Fractie VVD G.J. van Ochten (vanaf agendapunt 7) 

Voorzitter S. Stoop 

Griffier H.J. van der Graaff 

Wethouders t/m agendapunt 12 G. van Bezooijen, A. van Maanen E.R. Goossens, S.T. Klein-de Jong,  

 A.M. IJff , R.T. van Stappershoef 

Wethouders vanaf agendapunt G. van Bezooijen, R.T. van Stappershoef, J.W. van Vrouwerff,  

13 J. de Geus, J.M. Hartman 

Secretaris  P. Bosman 

Afwezig  F.M. Verstegen,  D.T. de Zeeuw-Wielders (VVD) 

 

1.  Opening 

De voorzitter meldt om 20.00 uur dat er geen uitzending is i.v.m. een technische storing en de 

vergadering 15 minuten later start. Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering en heet alle 

aanwezigen welkom, de technische storing is nog niet opgelost, de vergadering start zonder live-

uitzending.  

 

2. Raadsspreekuur 

Van het raadsspreekuur wordt geen gebruik gemaakt. 

 

3. Vaststellen agenda 26 april 2022 

De agendapunten 22, 23 en 24 worden met unanieme instemming verplaatst naar de agenda van 31 

mei 2022. Agendapunt 9 wordt op verzoek van de fractie LLB als bespreekstuk behandeld. Met deze 

wijzigingen is de agenda vastgesteld. 
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4. Vaststellen besluitenlijst 22, 29 en 30 maart 2022 

De besluitenlijsten van 22, 29 en 30 maart worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Ingekomen stukken raad 26 april  2022 

Het verzoek van de fractie van D66 om IN049 Voortgang uitvoering Inkoopstrategie Wmo-Jeugd 2023, 

op een volgende agenda te plaatsen wordt voorgelegd aan het presidium.  

Met de voorgestelde afhandeling van de ingekomen stukken wordt ingestemd. 

 

6. Voorstel benoeming van de onderzoekscommissie geloofsbrieven 

De voorzitter benoemt mevrouw IJff, de heer Kock en de heer Van Dun als leden van de commissie 

Geloofsbrieven . Hij verzoekt de onderzoekscommissie de geloofsbrieven van het kandidaat raadslid 

te onderzoeken. De voorzitter schorst de vergadering voor het onderzoek. 

Mevrouw IJff, voorzitter van de onderzoekscommissie Geloofsbrieven, doet namens de commissie 

verslag van het onderzoek. Er zijn geen belemmeringen geconstateerd voor de benoeming van het 

kandidaat raadslid. 

 

7. Voorstel toelaten en beëdigen raadslid voor de fractie VVD gemeente West Betuwe 2022-2026 

De heer G.J. van Ochten wordt toegelaten en beëdigd als raadslid van West Betuwe voor de periode 

2022-2026. 

In verband met hun afwezigheid bij de raadsvergadering van 30 maart 2022 worden de volgende 

raadsleden beëdigd als raadslid van West Betuwe voor de periode 2022-2026: 

Mevrouw W. van Lith-van der Woerd, de heer L.A.E.M. van Dun en de heer J.G. Koenhein.  

 

8. Voorstel aanwijzen en beëdigen plaatsvervangend griffier West Betuwe 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen.  

De heer D. van der Harst wordt beëdigd als plaatsvervangend griffier van West Betuwe. 

 

9. Voorstel om de verklaring van geen bedenkingen van toepassing te verklaren op het 

principeverzoek voor zonnepanelen als teeltondersteunende voorziening (TOV) aan de 

Meersteeg 32c te Tricht 

De fractie LLB wil de garantie dat het geen verkapte vergunning is voor de aanleg van zonnepanelen 

op landbouwgrond. De fractie LLB stemt tegen dit voorstel. 

Het besluit is conform voorstel aangenomen met 27 stemmen voor (DB, SGP, VVD (1), D66, GL, PvdA, 

VWB, CU, CDA) en 3 stemmen tegen (LLB). 

 

10. Voorstel tot gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Achterweg 68 Herwijnen 

Stemverklaring SGP; Ondanks dat er geen beleidsgrond voor dit besluit lijkt te zijn, wil de SGP dit 

besluit positief benaderen. De fractie verzoekt het college vergelijkbare verzoeken net zo positief te 

benaderen om zodoende geen rechtsongelijkheid te creëren. 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

11. Voorstel vaststellen 1e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 

gemeente West Betuwe 2019 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 
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De fractie D66 dient een motie in op dit voorstel: 

verzoekt het college om: 

- inwoners die bij de gemeente reeds bekend zijn als gebruikers van de regeling meerkosten 

jaarlijks te informeren over de mogelijkheid hiervoor een aanvraag in te dienen 

- inwoners die mogelijk in aanmerking komen voor deze regeling proactief te informeren over het 

bestaan van deze regeling, onder andere door publicatie op de gemeentelijke advertentiepagina in 

het lokale huis-aan-huis blad en de gemeentelijke social media kanalen.  

- het aanvragen op een laagdrempelige manier mogelijk te maken 

En gaat over tot de orde van de dag. 

De motie wordt aangenomen met 21 stemmen voor (D66, GL, PvdA, VWB, CU, CDA, DB) en 9 stemmen 

tegen (LLB, SGP, VVD) 

  

12. Aanbieden coalitieakkoord West Betuwe 

A. Toelichting formatieproces door Harry Keereweer en Pieter van Veen 

De heer Keereweer (in)formateur geeft een toelichting op het formatieproces, met een korte uitleg 

waarom partijen die niet deelnemen aan de coalitie zijn afgevallen. 

De fracties SGP, PvdA, GL, VVD, LLB en CDA geven een reactie op het formatieproces en stellen een 

aantal vragen aan de (in)formateurs. 

 

B. Inhoudelijke bespreking coalitieakkoord 

De fracties SGP, PvdA, GL, VVD, LLB en CDA geven een reactie op het coalitieakkoord. De fracties 

maken zich vooral zorgen over het ontbreken van de financiële onderbouwing voor een aantal punten 

in het coalitieakkoord. Alle fracties spreken zich positief uit over hun intentie om samen te werken met 

de coalitiepartijen. 

De heer Van Stappershoef spreekt zijn waardering uit voor de (in)formateurs. Hij bedankt de 

(in)formateurs en alle partijen voor het goede verloop van het proces. Hij is blij met de positieve 

raadsbrede samenwerking. De vragen worden door het college beantwoord in een informatienota en in 

het uitvoeringsprogramma en de perspectiefnota 2023. 

 

De voorzitter bedankt de aftredende wethouders Annet IJff, Sietske Klein, Ed Goossens en  

Ton van Maanen voor hun inzet voor de gemeente West Betuwe. 

 

13. Voorstel benoeming en beëdiging wethouders West Betuwe 

Over dit voorstel wordt schriftelijk gestemd. De voorzitter benoemd als leden van de stemcommissie 

mevrouw Zierleyn, mevrouw Zwaan en de heer Van Ochten. Mevrouw Zierleyn rapporteert als 

voorzitter namens de stemcommissie de volgende uitslag: 

De heer R.T. van Stappershoef 30 stemmen 

Mevrouw J.M. Hartman 29 stemmen 

De heer J. de Geus 30 stemmen 

De heer G. van Bezooijen 30 stemmen 

Mevrouw J.W. van Vrouwerff 27 stemmen 

De voorzitter stelt vast dat genoemde wethouders kandidaten zijn gekozen door de gemeenteraad. 

De voorzitter verzoekt de commissie Geloofsbrieven de geloofsbrieven van de te beëdigen wethouders 

te onderzoeken. 
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Mevrouw IJff, voorzitter van de onderzoekscommissie Geloofsbrieven, doet namens de commissie 

verslag van het onderzoek. De onderzoekscommissie concludeert dat de geloofsbrieven in orde zijn 

bevonden. De onderzoekscommissie stelt de gemeenteraad voor de bovenstaande kandidaat 

wethouders te benoemen als lid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

West Betuwe  voor de periode 2022-2026. 

 

De wethouders worden beëdigd. 

 

14. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder J.H. Hartman – van Tour 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

15. Voorstel toelaten en beëdiging raadsleden voor de fracties Dorpsbelangen en Verenigd West 

Betuwe gemeente West Betuwe 2022-2026 

De voorzitter verzoekt de onderzoekscommissie de geloofsbrieven van de kandidaat raadsleden te 

onderzoeken. De voorzitter schorst de vergadering voor het onderzoek. 

Mevrouw IJff, voorzitter van de onderzoekscommissie Geloofsbrieven, doet namens de commissie 

verslag van het onderzoek. Er zijn geen belemmeringen geconstateerd voor de benoeming van de 

kandidaat raadsleden J.M. Daudeij en L.E. van Erkom-Mos 

 

De heren J.M. Daudeij en L.E. van Erkom-Mos worden toegelaten en beëdigd als raadsleden van de 

gemeente West Betuwe voor de periode 2022-2026. 

 

16. Voorstel benoeming burgerleden voor de fracties VVD en Dorpsbelangen West Betuwe 2022-

2026 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

De heer R.D. Boltjes, fractie VVD en de heer A.J. van der Veen fractie Dorpsbelangen worden beëdigd 

als burgerleden van de gemeente West Betuwe voor de periode 2022-2026. In verband met hun 

afwezigheid bij de raadsvergadering van 30 maart 2022 worden de volgende burgerleden beëdigd: 

De heer R. van Zee fractie VVD, de heer P.J. den Dikken en mevrouw B. Warners fractie ChristenUnie,  

de heer D. Mulder fractie SGP, de heer W. Viveen fractie PvdA. 

 

17. Voorstel benoemen 1e en 2e  plaatsvervangend voorzitter van de raad West Betuwe 2022-2026 

In het voorstel staan 3 kandidaten genoemd. Kandidaat mevrouw H. Boer Rookhuiszen trekt zich 

terug. Over de overige 2 kandidaten wordt schriftelijk gestemd. Mevrouw Zierleyn rapporteert als 

voorzitter namens de stemcommissie de volgende uitslag: 

De heer H. de Man 17 

De heer L. van Bruchem 13 

De heer De Man is benoemd als 1e plaatsvervangend voorzitter en de heer Van Bruchem bij acclamatie 

als 2e plaatsvervangend voorzitter. 

 

18. Voorstel benoemen werkgeverscommissie West Betuwe 2022-2026 

In het voorstel staan 5 kandidaten genoemd. Kandidaat mevrouw A. van Willigen trekt zich terug als 

kandidaat. De overige 4 kandidaten worden unaniem en zonder stemming benoemd. 

De heer De Man stelt een wijziging van de verordening op de werkgeverscommissie voor om de 1e 

plaatsvervangend voorzitter van de raad niet ook als voorzitter van de werkgeverscommissie te 

benoemen. De fracties SGP, GL en LLB vinden dit een uitermate incorrecte gang van zaken. 
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19. Voorstel benoemen leden vertrouwenscommissie West Betuwe 2022-2026 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

20. Voorstel benoemen Klankbord groep (t)huisvesting raad West Betuwe 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

21. Voorstel benoemen Stuurgroep inrichting raadzaal West Betuwe 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

22. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. 

 

23. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

24. Rondvraag 

Mevrouw Markenhof vraagt aandacht voor de sluiting van de acute zorg in het Beatrix ziekenhuis in 

Gorinchem. 

De heer Nijhof vraagt om de organisatie 4 mei ceremonies. De voorzitter antwoordt dat de organisatie 

bij de verschillende 4/5 mei organisaties ligt, de gemeente faciliteert als daarom gevraagd wordt. De 

voorzitter zegt een overzicht toe van de gemeentelijke vertegenwoordiging bij de diverse activiteiten. 

 

25. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 23.35 uur en nodigt aanwezigen 

uit voor het informele gedeelte met een hapje en een drankje. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van 31 mei 2022, nummer 2022/095 

 

 

de griffier,      de voorzitter, 

Hans van der Graaff    Servaas Stoop 


