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Onderwerp
Geldend verklaren en intrekken diverse verordeningen 

Beslispunten
1. De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Geldermalsen 2018 geldende te 

verklaren voor de gehele gemeente West Betuwe en tegelijkertijd de genoemde 
verordeningen in te trekken.

2. De Marktverordening gemeente Geldermalsen 2017 geldende te verklaren voor de 
gehele gemeente West Betuwe.

3. De Parkeerverordening gemeente Geldermalsen 2017 geldend te verklaren voor de 
gehele gemeente West Betuwe.

4. De Verordening binnentreden ter uitvoering van een noodverordening gemeente 
Geldermalsen geldend te verklaren voor de gehele gemeente West Betuwe.

5. De Verordening stimulering verbeteren beeldkwaliteit private kavels en gebouwen 
bedrijventerreinen West Betuwe te Geldermalsen in te trekken.

6. De Telecommunicatieverordening gemeente Neerijnen en de 
Telecommunicatieverordening 2010 Lingewaal in te trekken. 

7. De Woonschepenverordening 1998 Lingewaal in te trekken. 
8. De Verordening Erepenning 1980 gemeente Neerijnen in te trekken.

Inleiding
Op grond van de spelregels in de Wet Arhi krijgt de gemeente West Betuwe tot 1 januari 
2021 de tijd om haar beleid, waaronder de verordeningen, te harmoniseren. Het beleid 
kan onder andere worden geharmoniseerd door de inhoud van een verordening van één 
voormalige gemeenten geldend te verklaren voor het gehele grondgebied van de 
gemeente West Betuwe. 
In het kader van de juridische kwaliteitszorg wordt het verordeningenbestand van de 
gemeente West Betuwe periodiek nagegaan. Na de laatste controle bleek dat er vier 
verordeningen zijn die op grond van artikel 29 van de Wet Arhi geldend kunnen worden 
verklaard voor de gehele gemeente West Betuwe en dat enkele verordeningen 
ingetrokken kunnen worden. 
Voor zowel de verordeningen die geldend worden verklaard als de in te trekken 
verordeningen zijn geen inhoudelijke keuzes nodig. Vandaar dat deze verordeningen u in 
één verzamelbesluit worden aangeboden. 
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Besluitgeschiedenis
nvt

Beoogd effect
Een actueel en rechtmatig verordeningenbestand voor de gemeente West Betuwe.

Argumenten
1. Geldend verklaren en intrekken Verordening Leerlingenvervoer 

De drie voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal hebben voor het 
schooljaar 2018-2019 een gelijkluidende verordening vastgesteld. U wordt verzocht om 
de verordening van de gemeente Geldermalsen geldend te verklaren op grond van artikel 
29 van de wet Arhi en de andere twee verordeningen in te trekken. Geldend verklaren 
houdt in dat de verordening van Geldermalsen verbindend wordt verklaard voor de 
gehele gemeente West Betuwe. 
Het is noodzakelijk om één van de drie verordeningen geldend te verklaren. Gebeurt dit 
niet dan vervallen de drie Verordeningen Leerlingenvervoer op grond van de Wet Arhi per 
1-1-2021. 

2. Geldend verklaren Marktverordening Geldermalsen
Op dit moment is er één Marktverordening. Dat is de Marktverordening van 
Geldermalsen. Deze heeft alleen betrekking op de wekelijkse warenmarkt op vrijdag in 
Geldermalsen. Om te voorkomen dat de regels van de Marktverordening op 1-1-2021 
vervallen, wordt u voorgesteld om de Marktverordening van Geldermalsen verbindend te 
verklaren voor het gehele grondgebied van West Betuwe. 

3. Geldend verklaren Parkeerverordening Geldermalsen
Er is nu alleen vergunninghoudersparkeren in het centrum van de kern Geldermalsen 
mogelijk. Door de verordening geldend te verklaren voor het gehele grondgebied van 
West Betuwe blijft dat zo. De verordening heeft alleen gelding als het college er voor 
kiest om vergunninghouders parkeren in te voeren. Dat is en blijft vooralsnog alleen in de 
kern Geldermalsen zo. Het verbindend verklaren heeft – zolang het college niets anders 
besluit-geen gevolgen voor andere kernen.
Het is noodzakelijk om deze verordening geldend te verklaren. Anders vervalt de 
Parkeerverordening op grond van de Wet Arhi per 1-1-2021. 

4. Geldend verklaren en intrekken Noodverordening

De drie voormalige gemeenten hadden vrijwel identieke Verordeningen binnentreden ter 
uitvoering van een noodverordening. Deze is nodig om het mogelijk te maken dat in het 
geval er een noodverordening ex artikel 176 van de Gemeentewet is vastgesteld,  wordt 
binnengetreden tegen de wil van een bewoner. 
U wordt verzocht om de verordening van de gemeente Geldermalsen geldend te 
verklaren op grond van artikel 29 van de wet Arhi en de andere twee in te trekken.
Het is noodzakelijk om deze verordening geldend te verklaren. Anders vervalt de 
Noodverordening op grond van de Wet Arhi per 1-1-2021. 
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5. Intrekken Verordening stimulering verbeteren beeldkwaliteit private kavels en 
gebouwen bedrijventerreinen West Betuwe te Geldermalsen.

Deze verordening is niet meer actueel omdat aanvragen voor deze vorm van subsidie 
maar tot 31 december 2017 konden worden ingediend. De verordening regelt niet dat 
deze vervalt als de subsidiemogelijkheid er niet meer is, vandaar datum wordt 
voorgesteld deze verordening expliciet in te trekken.

6. Intrekken Telecommunicatieverordening gemeente Neerijnen en de 
Telecommunicatieverordening 2010 Lingewaal.

De inhoud van de Telecommunicatieverordening gemeente Neerijnen en de 
Telecommunicatieverordening 2010 Lingewaal zijn opgenomen in de Algemene 
verordening ondergrondse infrastructuur van de gemeente West Betuwe (AVOI) . In de 
AVOI zijn beide verordeningen echter niet expliciet ingetrokken. Vandaar het voorstel om 
de verordeningen expliciet in te trekken. 

7. Intrekken Woonschepenverordening 1998 Lingewaal.
De Woonschepenverordening 1998 Lingewaal is achterhaald door jurisprudentie en 
wetgeving. De ligplaatsen voor woonplaatsen zijn in West Betuwe geregeld in het 
bestemmingsplan en worden gereguleerd door de Woningwet. Nu de verordening niet 
meer actueel is, kan deze worden ingetrokken door uw raad. 
 

8. Intrekken Verordening Erepenning 1980 gemeente Neerijnen.
De Verordening Erepenning 1980 gemeente Neerijnen is niet meer actueel en kan 
daarom worden ingetrokken door uw raad.

Kanttekeningen
1,2, 3 en 4. Bij geldend verklaren is aanpassen naam voormalige gemeente in West 
Betuwe is niet mogelijk 
Het geldend verklaren van een verordening houdt in dat in het digitale gemeenteblad en 
op officiële bekendmakingen wordt aangegeven dat de verordening met ingang van de 
dag van inwerkingtreding gaat gelden voor het gehele grondgebied van West Betuwe. In 
geval een verordening geldend wordt verklaard is het niet mogelijk om de naam van de 
verordening aan te passen in die van West Betuwe. Dan is er geen sprake van het 
geldend verklaren van een verordening maar van een wijziging van een verordening. 

5,6, 7 en 8 Intrekken verordeningen gebeurt door besluit gelijk niveau 
Het intrekken van een verordening gebeurt door een besluit van gelijk niveau, dat wil 
zeggen een raadsbesluit. Vandaar dat u wordt voorgesteld om tot intrekking van deze 
verordeningen over te gaan.

Duurzaamheid
nvt
Financiën
nvt
Uitvoering
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nvt
Planning
nvt
Evaluatie
nvt

Communicatie
De door u geldend te verklaren verordeningen en de in te trekken verordeningen worden 
bekend gemaakt in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente West Betuwe. Door 
bekendmaking gaan deze verordeningen gelden voor het gehele grondgebied van West 
Betuwe. De bekendmaking is te vinden op www.overheid.nl onder het kopje 
Gemeenteblad. Daarnaast wordt alle regelgeving beschikbaar gesteld voor een ieder op 
www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.  

Tabel risicoparagraaf
nvt

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
De secretaris,                 de burgemeester,

Karen Coesmans Servaas Stoop

http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 
2019,  

Overwegende dat het in het kader van de gemeentelijke herindeling noodzakelijk wordt 
geacht de regelgeving zoals opgenomen in dit besluit te harmoniseren:

Gelet op Artikel 29 van de Wet Algemene regels herindeling;

Besluit:

De volgende verordeningen, met ingang van de dag van bekendmaking, geldend te 
verklaren voor het grondgebied van de gemeente West Betuwe:  
1. Verordening leerlingenvervoer gemeente Lingewaal 2018
2. Marktverordening gemeente Geldermalsen 2017
3. Parkeerverordening Geldermalsen 2017
4. Verordening binnentreden ter uitvoering van een noodverordening Geldermalsen.

Bij de inwerkingtreding van de onder punt 1 genoemde verordening worden de 
Verordening Leerlingenvervoer gemeente Neerijnen 2018 en de Verordening 
Leerlingenvervoer gemeente Geldermalsen 2018 geacht te zijn ingetrokken met ingang 
van de datum van de inwerkingtreding als genoemd in de betreffende verordeningen, 
met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de besluiten die zijn genomen op 
grond van de betreffende verordening.

Bij de inwerkingtreding van de onder punt 4 genoemde verordening worden de 
Verordening binnentreden ter uitvoering van een noodverordening Lingewaal en de 
Verordening binnentreden ter uitvoering van een noodverordening Neerijnen ingetrokken 
met ingang van de datum van de inwerkingtreding als genoemd in de betreffende 
verordeningen, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de besluiten die zijn 
opgenomen op grond van de desbetreffende verordening. 
 
Voorts worden de volgende verordeningen ingetrokken met ingang van de datum van de 
inwerkingtreding van dit besluit:
5. Verordening stimulering verbeteren beeldkwaliteit private kavels en gebouwen 

bedrijventerreinen West Betuwe te Geldermalsen; 
6. Telecommunicatieverordening gemeente Neerijnen en de 

Telecommunicatieverordening 2010 Lingewaal; 
7. Woonschepenverordening 1998 Lingewaal;
8. Verordening Erepenning 1980 gemeente Neerijnen.
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Aldus besloten in de openbare vergadering
van 17 december 2019, nummer 
de griffier,                                  de voorzitter,
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