
 

 Besluitenlijst gemeenteraad  
(verwijst ook naar het audioverslag) 

 

Datum vergadering 31 januari 2023 

Zaak 842097 

 

Aanwezig  

Fractie CDA T. Miltenburg 

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), A. van Krieken (CDA) 

 

Agendapunten 

 

1. Opening 

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

 

2. Raadspreekuur 

De heer Ophoff van Inveniam plan en gebiedsontwikkeling spreekt in over Stand van zaken woonbeleid en 

woningbouwprogramma. 

 

3. Vaststellen agenda 31 januari 2023 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Vaststellen besluitenlijst 29 november en 20 december 2022 

De besluitenlijst raad 29 november 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. mevrouw Van Kuilenburg merkt op dat 

zij de beantwoording van de mail van de heer Kusters nog steeds niet heeft ontvangen.  
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De besluitenlijst van 20 december 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. Mevrouw Van Kuilenburg merkt op dat 

zij nog steeds geen antwoord heeft gekregen op de vragen naar aanleiding van IN109; Verkeershinder 

Waardenburg oktober 2022 en op de vragen met betrekking tot de MIRT A2. 

 

5. Ingekomen stukken 31 januari 2023 

Met de afhandeling van de ingekomen stukken is ingestemd. 

 

6. Voorstel opnieuw te nemen voorbereidingsbesluit Plantage fase 3 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

7. Voorstel aanwijzen gemeenschappelijk lid Algemeen Bestuur Regio Rivierenland 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

8. Voorstel vaststellen zienswijze kaderbrief GGD 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

9. Voorstel vaststellen verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

10. Voorstel verlening overeenkomst accountant 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

11. Voorstel Eerste wijziging Verordening onroerendezaakbelastingen gemeente West Betuwe 2023 

De heer Van Dun merkt op de het percentage in het voorstel niet correct is. De voorzitter antwoordt dat het 

percentage in het raadsbesluit, de verordening correct is.  

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

12. Herontwikkeling veilingterrein Fruitmasters Deilseweg 7, Geldermalsen 

Stemverklaring LLB; de fractie stemt in met het voorstel met de stemverklaring dat de procedure voor alle 

inwoners en ondernemers geldt. 

Stemverklaring GL; de fractie stemt tegen dit voorstel. Een van de kernambities van West Betuwe is 

kleinschaligheid en dorpse sfeer. In het voorliggende plan moet Fruitmasters uitgroeien tot een grootschalige 

economie. Dat vindt GL niet te rijmen. Daarnaast vindt GL de hoogte van het project buitenproportioneel en 

vrezen dat dit een negatieve uitstraling op de landelijke omgeving heeft. GL is van mening dat de bomen niet tot 

in de hemel groeien. Dit is niet de groei die GL voor ogen heeft om West Betuwe in de toekomst gezonder en 

biodiverser te maken. 

De heer Kievit van de fractie SGP onthoudt zich van stemming omdat hij werkzaam is bij de Fruitmasters. 

 

Het voorstel is aangenomen met 26 stemmen voor (DB (9), SGP (4), LLB, CU, VVD, D66, VWB, CDA (1), PvdA) en 

2 stemmen tegen (GL). 

 

13. Moties vreemd aan de orde  

Er zijn geen moties vreemd aan de orde ingediend. 
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14. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

15. Rondvraag 

Mevrouw Van Kuilenburg heeft verschillende malen vragen gesteld over de bomen langs de Sonsbrug in 

Acquoy. Er is toegezegd dat de bomen worden gerooid, maar dit wordt iedere keer uitgesteld. De fractie LLB wil 

graag schriftelijk van het college vernemen wanneer de bomen daadwerkelijk gerooid worden. 

De heer Nijhoff vraagt nogmaals aandacht voor de verkeersproblematiek in Waardenburg, hoe is de veiligheid 

van de inwoners gewaarborgd. De voorzitter beantwoord de vraag. Door diverse wegwerkzaamheden in 

Waardenburg en Tuil plus problematiek op de A2 geeft regelmatig verkeersoverlast. Voor de werkzaamheden in 

het kader van de dijkverzwaring zijn wel goede omleidingen met bebording uitgezet. zegt toe de problematiek 

nogmaals terug te leggen bij het ambtelijke apparaat voor eventuele aanvullingen of specificering. 

Mevrouw Van Kuilenburg verzoekt het college om bij de provincie een verzoek te doen om de veiligheid voor de 

fietsers op het fietspad langs de Steenweg te waarborgen. Ook verzoekt zij het college de kosten voor de 

schade aan de bermen te verhalen bij de provincie. 

Mevrouw Zwaan stelt een aantal vragen over de wijziging op de lijn Geldermalsen-Gorinchem. Fietsen mogen in 

de spits niet meer gratis mee en de dienstregeling is in de avond versoberd. Zij heeft de vragen ook schriftelijk 

ingediend. Wethouder Hartman zegt toe de vragen schriftelijk te beantwoorden. 

 

16. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur, dankt de aanwezigen en de luisteraars thuis en wenst iedereen 

wel thuis. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van 7 maart, nummer 2023-012 

 

de griffier 

Hans van der Graaff 

de voorzitter 

Servaas Stoop 
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