
 

Besluitenlijst gemeenteraad  
(verwijst ook naar het audioverslag) 

 

Datum vergadering 7 maart 2023 

Zaak 842097 
 

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.M. Markenhof-de Jong, G.H. de Jong,  

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

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 J.G. van Maanen, G.A. Kievit, J.L.H. Bareman,   

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 H. de Man 

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.G.. Koenhein en J.C.A. Blom-Leuvering (DB), 

L. van Bruchem en T. Simons (SGP), S. Stoop 

 

Agendapunten 

 

1. Opening 

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

In verband met de afwezigheid van de voorzitter, de heer Stoop, is de plaatsvervangend voorzitter, de 

heer De Man, deze vergadering de voorzitter van de raad. 

 

De voorzitter memoreert de heer Hans Daudeij, hij is op 13 februari jl. overleden. De heer Daudeij was 

raadslid voor de fractie Dorpsbelangen. 

 

2. Raadspreekuur 

De heer Hugo Dill spreekt in over het ontbreken van een geluidswal Betuwelijn bij Spijk, de milieuramp 

golfbaan Spijk en het Lingebos. 
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Mevrouw Laura van de Pol spreekt in over behoud leefomgeving Hellouw. 

 

3. Vaststellen agenda 7 maart 2023 

De heer Van Dun geeft aan dat de vragen van de fractie Dorpsbelangen over het voorstel zienswijze 

Regionaal Archief Rivierenland zijn beantwoord. Het voorstel kan als hamerstuk behandeld worden, 

de leden van de raad stemmen daarmee in. 

Met deze wijziging is de agenda vastgesteld. 

 

4. Vaststellen besluitenlijst 31 januari 2023 

De voorzitter zal het college nogmaals attenderen op vragen van de fractie LLB over IN109, de 

verkeerssituatie Waardenburg en de bomen aan de Sonsbrug Acquoy. 

De besluitenlijst van 31 januari 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Ingekomen stukken 

De fractie LLB heeft moeite met het voor kennisgeving aannemen van de volgende stukken: 

IN014 Aanpak opvang vluchtelingen  

IN010 Gevolgen inflatie bij projecten aan provinciale wegen 

IN 016 Stand van zaken diverse onderwerpen begraafplaatsen 

IN020 Woondeal Rivierenland 

D08 Memo wethouder De Geus inzake Fruitvillage 

D16 Brief vereniging inzake papierinzameling Avri 

De stukken worden voor agendering voorgelegd aan het eerstvolgende presidium. 

 

6. Voorstel vaststellen bestemmingsplan verleggen gastransportleiding Haaften W-527-19 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

7. Voorstel vaststellen verordening vergoeding commissie bezwaarschriften 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

8. Voorstel vaststellen verordening lening maatschappelijk vastgoed WB 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

9. Voorstel vaststellen zienswijzen Kaderbrieven Avri, BSR, ODR, UBR en Werkzaak 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

10. Voorstel vaststellen zienswijze kaderbrief Regio Rivierenland 2024 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

11. Voorstel vaststellen zienswijze kaderbrief Regionaal archief Rivierenland 2024 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 
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12. Voorstel vaststellen zienswijze Kaderbrief Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2024 

Op dit voorstel is een amendement ingediend door de fractie SGP 

 

Om het voorgelegde besluitpunt te wijzigen door: 

 

Een inhoudelijke zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid kenbaar 

te maken met daarin:   

a. een herziening van de mogelijke financiële consequenties betreffende de vastgoedportefeuille; 

b. een vraag over een verdere uiteenzetting van de financiële impact van de Omgevingswet, 

gebaseerd op een inschatting met een bandbreedte. 

 

Tevens de tekst in de zienswijze te wijzigen in: 

 

Inzake de vastgoedportefeuille schrijft u dat de kapitaallasten de komende jaren fors stijgen. De 

oorzaak hiervan is volgens u dat de kazernes tegen boekwaarde zijn overgedragen van de gemeenten 

aan de VRGZ, niet tegen marktwaarde. Wij constateren dat de oorzaak van de forse stijging niet de 

overdracht tegen boekwaarde is, maar het feit dat er weinig of geen kapitaallasten zijn overgedragen 

vanuit de andere deelnemende gemeenten richting de VRGZ.  

De gemeenteraad constateert, ondanks een afwijkende uitgangspositie van de gemeente West 

Betuwe,  de vergoeding vanuit onze gemeente niet afloopt  als gevolg van de jaarlijks steeds lagere 

rentelasten.  

In plaats daarvan betaalt West Betuwe een stijgende vergoeding, doordat er geen rekening gehouden 

wordt met de aflopende boekwaarde en wel met een jaarlijkse indexering. 

 

Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u bij de dekking van eventuele budgettekorten deze te 

verdelen naar rato van de kapitaallasten die gemeenten hadden bij de overdracht van het vastgoed.  

 

Naar aanleiding van het bovenstaande willen wij op een later moment graag met u in gesprek over de 

verdeling van uw lasten over de verschillende gemeenten.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Het amendement is unaniem aangenomen. 

 

Het gewijzigde besluit is unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

13. Moties vreemd aan de orde 

Motie raadsbreed; “hulp slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië” : 

Verzoekt het college om: 

1. Per inwoner van onze gemeente € 1,00 over te maken op Giro555 van de samenwerkende 

hulporganisaties; 

2. Dit bedrag (ca. € 52.000) ten laste te brengen van de algemene reserve. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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De motie is unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

Motie PvdA, GL en CU; maatschappelijke organisaties: 

Verzoekt het college om: 

1. Uit te zoeken hoe de stichting sociaalplein Tiel functioneert  

2. De haalbaarheid c.q. de uitwerking van dit concept voor West Betuwe te onderzoeken 

3. In deze verkenning het vrijkomen van de Oranje Nassauschool mee te nemen 

4. Ook andere geschikte locaties in West Betuwe mee te nemen in deze verkenning 

5. Met een voorstel naar de gemeenteraad te komen om een dergelijk plein in West Betuwe 

mogelijk te maken.  

6. Dit voorstel nog voor het zomerreces aan de gemeenteraad voor te leggen 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Wethouder de Geus zegt een gesprek met de verenigingen toe over gezamenlijke huisvesting en zal 

zich in Tiel laten informeren over de stichting sociaalplein. 

 

Met de toezegging van de wethouder trekken de fracties PvdA, GL en CU de motie in. 

 

Motie CDA GL; Erkenning expertise vrijwilligers integratie vluchtelingen: 

Roept het college op: 

• De waardering voor het werk, de inzet en de expertise van deze vele vrijwilligers om de 

inburgerende asielzoekers te helpen integreren en dit traject in goede banen te leiden ook 

expliciet uit te spreken; 

• Deze vrijwilligers te betrekken bij de op te stellen beleidsvisie; 

• Wanneer deze beleidsvisie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, de wijze waarop dit is 

gebeurd aan de gemeenteraad duidelijk te maken. 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Na de discussie over deze motie concludeert het CDA dat het doel is bereikt, er is aandacht van de 

raad en het college voor de vrijwilligers integratie vluchtelingen. De fracties CDA en GL trekken de 

motie in. 

 

14. Mededelingen 

Wethouder Van Vrouwerff deelt mede dat er in het AB van de Avri van 16 februari jl. geen besluit is 

genomen over papierinzameling. Het besluit is verschoven naar het 4e kwartaal 2023. De komende 

periode worden alternatieven onderzocht en overleg gepleegd met verenigingen. 

 

15. Rondvraag 

Mevrouw De Zeeuw; de fractie VVD heeft vragen gesteld naar aanleiding van de inspreker in de raad 

van 31 januari 2023, maar heeft daar nog geen antwoord op ontvangen. Zij vraagt de wethouder 

wanneer de beantwoording komt.  
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Mevrouw Van Kuilenburg vraagt of het college de ontwikkelingen ontsluiting Tiel Passewaaij volgt. 

Deze ontsluiting heeft gevolgen voor de inwoners van Est en Ophemert. De wethouder zegt toe de 

vraag schriftelijk te beantwoorden. 

De vraag van de heer Nijhoff  of de bomen aan de Groeneweg in Buurmalsen daadwerkelijk zaterdag 

11 maart gerooid worden, wordt schriftelijk beantwoord. 

 

16. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur, dankt de aanwezigen en de luisteraars thuis en wenst 

iedereen wel thuis. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van 28 maart, nummer 2023-023 

 

 

de griffier 

Hans van der Graaff 

de voorzitter 

Servaas Stoop 

 


	Aanwezig
	Agendapunten

