
Lijst toezeggingen gemeente West Betuwe 2019     Versie 15-01-2020 
 

Groen = afgehandeld                        Geel = in behandeling 
BV = beeldvormende voorronde    OV = oordeelsvormende voorronde BR = besluitvormende raad 

1 

Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

BR 15-01-2019 D66: informatie fte’s gebiedsmakelaars Keereweer 14-02-2019 Beantwoord via informatienota 19-02-2019 

BR 19-02-2019 VVD: is er rekening gehouden met de capaciteit die 

beschikbaar is in de ambtelijke organisatie in relatie 

tot de uitvoering van de begroting 

Goossens 06-03-2019 Beantwoord via email 26-03-2019 

BR 19-02-2019 VVD: realisatie riolering in nieuwbouwplannen in 

relatie tot activering rioolheffing ????? 

Van Bezooijen 06-03-2019 Beantwoord via email 26-03-2019 

BV 05-03-2019 Er komt extra communicatie (brief) vanuit de 

gemeente richting cliënten WERKZAAK/AVRES over 

de verschillende regelingen en welke instantie ze 

uitvoert. 

Van Maanen  Lingewaal klanten Avres zijn geïnformeerd over 

wie wat uitvoert in het overgangsjaar 2019 

afgehandeld 

OV 12-03-2019 Verzoek om een brede discussie te voeren over 

biomassa als energiebron binnen WB en opstelling 

zonnepanelen in het Buitengebied. 

Wethouder Hartman zegt toe dit verzoek bij haar 

collega Van Bezooijen in te brengen. 

Van Bezooijen  Is geagendeerd en besproken in Beeldvorming 7 

mei 2019 

28-05-2019 

BR 26-03-2019 GL: Overweegt de gemeente zich aan te sluiten bij 

bij het Fonds duurzaam funderingsherstel? 

Hartman 23-09-2019 Beantwoord via mail 23-09-2019 

BR 26-03-2019 GL: Bestaat er een harmonisatie-agenda en zo ja, 

kan die dan worden verstrekt? 

Goossens 24-04-2019 Beantwoord via email 28-05-2019 

BR 26-03-2019 LLB: AVRI is voornemens om het oud papier zelf te 

gaan inzamelen. Verzoek aan college om daarmee 

niet in te stemmen en ziet daarover graag informatie 

tegemoet? 

Van Bezooijen  Is geagendeerd en besproken in 

Oordeelsvorming op 14 mei 

28-05-2019 

BR 26-03-2019 LLB: wat is de stand van zaken m.b.t. rotonde 

Hellouw? 

Goossens 13-06-2019 Beantwoord via email 13-06-2019 

BR 26-03-2019 LLB: wat is de stand van zaken m.b.t. de 

dijkversterking? In de krant is te lezen dat het wordt 

uitgesteld, klopt dat? 

Van Maanen 09-05-2019 Beantwoord via bijlage in email 28-05-2019 

BR 26-03-2019 LLB: AVRI heeft berichtgeving gedaan over 

ondergrondse containers. Het gaat over het 

pasjessysteem. De loopafstanden naar de 

containers zijn niet overal binnen de grenzen. Klopt 

het, dat er geen vergunning nodig is voor plaatsing 

Van Bezooijen 25-04-2019 Beantwoord via informatienota 28-05-2019 
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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

van een ondergrondse container? En zo ja, kunnen 

wij als raad hier iets tegen doen? 

BR 23-04-2019 CU: n.a.v. 2e brandbrief cliëntenraad AVRES; worden 

inwoners op de hoogte gehouden van de inhoud van 

de brief en over welke voorzieningen hebben we het 

dan? 

Van Maanen  Lingewaal klanten Avres zijn geïnformeerd over 

wie wat uitvoert in het overgangsjaar 2019. Via 

de website van West Betuwe informeren wij 

inwoners over de concrete mogelijkheden op het 

gebied van minimabeleid. Op verzoek van de 

ASD zijn in de teksten nog enkele verbeteringen 

aangebracht. 

afgehandeld 

BR 23-04-2019 LLB: verkeersonveilige situatie door afsluiting weg 

bij Haaften in Tuil/Waardenburg. Graag meer 

informatie? 

Goossens 30-04-2019 Beantwoord via email 28-05-2019 

BV 07-05-2019 LLB: In hoeverre heeft de raad wat te zeggen over de 

besteding van de resterende 2 ton binnen de kaders 

van de mobiliteitsagenda en dit uitvoeringsplan? 

Van Maanen  Beantwoord door ph in raad 28-05-2019 28-05-2019 

BV 07-05-2019 Annemieke Spit n.a.v. presentatie Fruitdelta 

Rivierenland. Meer cijfermatige onderbouwing? 

Van Bezooijen  Overzicht met de opgave voor West Betuwe is 

meegestuurd n.a.v. de raadsbijeenkomst van 11 

september jl. 

afgehandeld 

OV 14-05-2019 Wanneer is wettelijk verplichte benchmark na 3 jaar 

voor het laatst gehouden VRGZ 

Keereweer 17-05-2019 Beantwoording via informatienota 28-05-2019 

OV 14-05-2019 Er bestaan wat onduidelijkheden over de genoemde 

bedragen resultaat jaarrekening VRGZ 

(234.000/156.000/78.000) 

Keereweer 17-05-2019 Beantwoording via informatienota 28-05-2019 

OV 14-05-2019 Vraag over uitleg rentecomponent/-percentage 

VRGZ 

Keereweer 17-05-2019 Beantwoording via informatienota 28-05-2019 

OV 14-05-2019 GL: verzoek periodieke voortgangsrapportage 

uitvoeringsplan mobiliteitsagenda Rivierenland 

Van Maanen  Afgesproken met Regio dat zij halfjaarlijks een 

voortgangs-rapportage verzorgen. 

 

BR 28-05-2019 GL: vraag over Sociale alliantie over klimaatbeleid 

en energietransitie 

Van Bezooijen  Beantwoord via informatienota raad  24-09-2019 

BR 28-05-2019 LLBWB: waarom moet de raad toestemming geven 

met een wijziging in de GR Avri als de raad er niets 

van mag vinden 

Van Bezooijen  Wijziging GR is vastgesteld 25-06-2019 

BR 28-05-2019 GL: vraag hoe het staat met inclusie in de gemeente Van Maanen 04-09-2019 Via mail 24-09-2019 
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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

BR 28-05-2019 GL: wat gaat het college met de uitkomsten van het 

onderzoek “mijn kwaliteit van leven” doen? 

Van Maanen 04-09-2019 Via mail 24-09-2019 

BR 28-05-2019 D66: Stuk B1 02 inzake de zwarte populier met 

spoed behandelen 

Hartman  Aan de verzoeker (inwoners) is per brief 

aangegeven dat de zwarte populier een omtrek 

van meer dan 90 cm heeft op één meter 

gemeten en daarmee niet kapvergunning vrij is 

(APV). 

Op grond van deze bepaling is de status van de 

zwarte populier gelijk aan bomen die expliciet op 

de lijst vermeld staan. Daarmee is de boom 

beschermd, overeenkomstig bomen die op de 

lijst staan.  

afgehandeld 

BR 28-05-2019 GL: vraagt naar hitteplan Keereweer 26-06-2019 Beantwoord per mail  26-09-2019 

BR 28-05-2019 LLB: verzoekt college snel actie te ondernemen 

tegen overlast Emmawijk Geldermalsen 

Keereweer 26-06-2019 Beantwoord per mail 26-09-2019 

OV 10-09-2019 Voor de raad schriftelijk uitleg geven over 

genoemde bedragen, inzicht geven in aantallen per 

regeling, verduidelijking geven over de ***tjes n.a.v. 

de behandeling van de Informatienota 

Minimabeleid. Door Erik Mulder. 

Van Maanen 19-09-2019 Via mail 24-09-2019 

OV 10-09-2019 N.a.v. de behandeling van het raadsvoorstel 

Voorstel tot het maken van een keuze voor het 

houden van een benchmark AVRI; 

Van Bezooijen  Besproken in raad van 24-09-2019. Uitkomst: 

geen benchmark. 

24-09-2019 

OV 10-09-2019 De raad informeren wat de stand van zaken is m.b.t. 

de moties: 

-Motie: Grip op samenwerkingsverbanden - 

informatievoorziening vanuit college (13-6-2019). 

-Motie: Motie: transparantie gemeenschappelijke 

regelingen (13-6-2019). 

-Motie: Grip op samenwerkingsverbanden - 

synchroniseren agenda’s (13-6-2019). 

Link naar deze moties = 

https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/vergaderingen

/Gemeenteraad/2019/13-juni/20:00 

Keereweer 16-10-2019 Teruggekoppeld per informatienota op 16-10-

2019 
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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

OV 10-09-2019 1) Wanneer en op welke wijze is er communicatie 

geweest tussen omwonenden, 

belanghebbenden en gemeente Lingewaal 

m.b.t. bestemmingsplan Basil Scarflaan 

Herwijnen? 

2) Is de opgenomen dubbele windhaag toereikend 

voor de spuitzone die is opgenomen in dit 

bestemmingsplan? 

3) Kan er gewerkt worden met een overeenkomst? 

Hartman Voor 24 

september 

Beantwoord via mail 20-09-2019 

OV 10-09-2019 1) Kunnen er raadsleden benoemd worden in het 

nieuwe bestuur van de GR-

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk 

Rivierenland? 

2) Of is het mogelijk om met een GR-

raadsledencommissie te werken? 

3) Is de stopdatum voor inschrijving op deelname 

een juridisch moment? 

Goossens Voor 24 

september 

Beantwoord via mail 19-09-2019 

OV 10-09-2019 1) Gevraagd is om de effecten inzichtelijk te 

maken die de wijziging van de bebouwde 

komgrenzen art. 1.3 lid 2 Bouwverordening met 

zich meebrengt? 

2) Gevraagd is om met duidelijker kaartmateriaal 

te komen? 

3) Verzocht is om betrokkenen waarvoor dit iets 

gaat betekenen hier schriftelijk van in kennis te 

stellen? 

4) Is er nog inspraak mogelijk voor 

inwoners/betrokkenen na de besluitvorming? 

Hartman Voor 24 

september 

Beantwoord via mail 20-09-2019 

BR 24-09-2019 Beantwoording brief bewoners inzake bouwplannen 

naast de NH-kerk te Asperen 

Hartman 07-10-2019 Beantwoord via mail 07-10-2019 

BR 24-09-2019 Arriva verzoeken de eerste bushalte in Asperen op 

te nemen in de route Leerdam-Heukelum 

Goossens 07-10-2019 Beantwoord via mail 07-10-2019 
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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

BR 24-09-2019 Nieuw kaart aanleveren bij het voorstel wijziging 

Bouwverordening West Betuwe met de oude en de 

nieuwe komgrenzen 

Hartman 08-10-2019 Aangeleverd 08-10-2019 

BR 24-09-2019 Onderhoud wegen en bermen in het buitengebied 

i.v.m. de plaatsing van de windmolens te 

inspecteren 

Hartman 08-10-2019 Beantwoord via mail 08-10-2019 

BR 24-09-2019 Nulmeting geluid (toegezegd in raad juni 2017 

gemeente Geldermalsen) 

Hartman 08-10-2019 Beantwoord via mail 08-10-2019 

OV 08-10-2019 Concept notitie uitgangspunten RES /notitie rol van 

de raden 

De suggestie tussentijds de parallelle trajecten 

energie en warmte te monitoren meenemen. 

Suggestie om communicatie wat RES betekent voor 

inwoners meenemen. 

De kosten voor de eerste 3 jaar worden gedekt 

vanuit de provincie. De wethouder neem de vraag 

hoe de kosten daarna gedekt worden mee naar de 

stuurgroep. 

Een overzicht van de huidige stand van zaken 

duurzame energie in de regio. 

Implicaties omgevingswet meenemen in het RES 

(RES is volgend aan de omgevingswet) 

Van Bezooijen 16-10-2019 De wethouder heeft deze vragen, opmerkingen 

en suggesties meegenomen naar het 

Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid in de 

Regio.  

In de raadsvergadering van 17 december kan de 

behandeling van de definitieve 

Uitgangspuntennotitie plaatsvinden. 

17-12-2019 

OV 08-10-2019 Beleggen VTH-taken bij de ODR, vragen schriftelijk 

beantwoorden: 

Inzichtelijk maken hoe de ODR dichtbij en op maat 

vorm geeft/gaat geven  

Hoe wordt de kwaliteit geborgd 

Onderbouwing ontvlechtingskosten 

DVO en werkprogramma 

Is het door de OR voorgestelde scenario een reële 

optie 

Waar komt duiding dat 30% van het personeel over 

wil gaan naar de gemeente vandaan 

Goossens 17-10-2019 Beantwoord via mail 22-10-2019 

OV 08-10-2019 BP Spijkse Kweldijk 79 te Spijk Hartman  Beantwoord via mail 24-09-2019 
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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

Aerius berekening toevoegen 

Check of de uitbreiding in dit BP de laatste 

uitbreiding is  

Vragen dhr. Van Rossum schriftelijk beantwoorden 

Trend afsplitsen bedrijfswoningen; algemene 

discussie over voeren. 

OV 08-10-2019 Stand van zaken uitvoering herplantingsplicht 

bomen 

(n.a.v. persbericht 30-04-2019 inzake grootschalige 

kap van bomen in West Betuwe) 

Hartman 05-11 Beantwoord per mail 05-11-2019 

OV 08-10-2019 Vragen aan ph m.b.t. de begrotingswijziging 

bestuursrapportage Werkzaak 

Van Maanen 17-10-2019 Beantwoord via mail 24-09—2019 

OV 08-10-2019 Vragen m.b.t. tweede bestuursrapportage 2019 

West Betuwe 

Van Bezooijen 17-10-2019 Beantwoord via mail 24-09-2019 

OV 08-10-2019 Aanpassen zienswijze VRGZ 

Opgehaalde informatie en prioriteiten van 17 sept 

en VRGZ Plan 2020-2023 te betrekken bij het nog 

door de raad vast te stellen Veiligheidsplan 2020-

2023 van de gemeente West Betuwe 

Keerweer 17-10-2019 De zienswijze is aangepast. 

Wordt meegenomen in Veiligheidsplan 2020-

2023 van de gemeente West Betuwe 

24-09-2019 

OV 08-10-2019 Rioolheffing; nieuwe berekeningen gelijkmatige 

verdeling 

Hartman 17-10-2019 Beantwoording via mail 24-09-2019 

OV 08-10-2019 Informatie mogelijkheden benoemen 

sportformateur 

Hartman 17-10-2019 Beantwoording via mail 24-09-2019 

OV 08-10-2019 Radartoren Herwijnen, onder welke milieucategorie 

valt straks de radartoren 

Hartman 17-10-2019 Beantwoording via mail 17-10-2019 

BR 22-10-2019 Neveninkomsten college openbaar maken Keereweer 05-11-2019 Aangepast, waarna terugkoppeling per mail. 05-11-2019 

BR 22-10-2019 Terugkoppeling van de overlegtafel Herwijnen 

richting inwoners en raad 

Van 

Stappershoef 

07-11-2019 Beantwoording via mail 07-11-2019 

BR 22-10-2019 Dashboard Werkzaak verstrekken aan de raad. 

Bereikbaarheid Werkzaak meenemen naar 

Werkzaak. 

Van Maanen 29-10-2019 Dashboard is verstrekt. Bereikbaarheid is als 

aandachtspunt gemeld bij Werkzaak in AB van 

12-11-2019 

29-10-2019 

BR 22-10-2019 Website defensie m.b.t. de radartoren Herwijnen 

onder de aandacht van de inwoners brengen 

Hartman 24-10-2019 Persbericht naar lokale media gestuurd 24-10-2019 
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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

RV 22-10-2019 CDA vraagt n.a.v. ingekomen stuk C4 de wethouder 

om terugkoppeling van de overlegtafel Herwijnen. 

Wethouder Van Stappershoef zegt toe de vraag 

schriftelijk te beantwoorden. 

Van 

Stappershoef 

06-11-2019 Beantwoord via mail. 26-11-2019 

RV 22-10-2019 Wethouder Van Maanen zegt toe het dashboard van 

Werkzaak aan de raad te verstrekken. De oproep 

t.a.v. de bereikbaarheid van Werkzaak neemt de 

portefeuillehouder mee naar Werkzaak. 

Van Maanen 29-10-2019 Beantwoord via mail 29-10-2109 

RV 22-10-2019 GL verzoek het college de website van defensie 

m.b.t. de radartoren Herwijnen onder de aandacht te 

brengen van de inwoners. De voorzitter zegt dit toe. 

Hartman 23-10-2019 Persbericht 23-10-2019 

OV 12-11-2019 Vraag LLB m.b.t. reguleren vervoer gevaarlijke 

stoffen door Waardenburg. Schriftelijk 

beantwoorden 

Hartman 25-11-2019 Beantwoord via mail 26-11-2019 

OV-12-11-2019 Cijfers van De Pluk (rapportage financiële 

huishouding) worden gedeeld met raadsleden; 

Van Bezooijen 26-11-2019 Beantwoord via mail 26-11-2019 

OV 12-11-2019 De samenstelling van het bestuur van De Pluk wordt 

gedeeld met raadsleden; 

Van Bezooijen 26-11-2019 Beantwoord via mail 26-11-2019 

OV 12-11-2019 In de jaarrekening van de Pluk staan geen 

energiekosten vermeld, terwijl dat wel zou moeten. 

Kan hier meer duidelijkheid over gegeven worden? 

Van Bezooijen 26-11-2019 Beantwoord via mail 26-11-2019 

BR 28-05-
2019 

LLB: vraag aan college om te communiceren 
naar inwoners en bedrijven welke wijzigingen 
door de raad in de APV zijn doorgevoerd 

Keereweer  Omdat het een technische harmonisatie 
van 3 oude APV’s betrof en de inhoudelijke 
update in december plaatsvindt, heeft het 
college ervoor gekozen de inwoners niet in 
verwarring te brengen, maar extra 
communicatie over wijzigingen te doen na 
vaststelling van de APV van december ’19. 

 

OV 08-10-2019 BP Perendreef te Asperen 

Aerius-berekening toevoegen 

Hartman  Bestemmingsplan is vastgesteld in de 

raadsvergadering van 17-12. 

 

RV 22-10-2019 De voorzitter meldt namens het college dat er een 

informatienota komt hoe de informatie vanuit de 

gemeenschappelijke regelingen te stroomlijnen 

Keereweer 26-11-2019 Eerste kwartaalrapportage verstrekt via een 

informatienota op 26-11-2019 (C-13) 

 



Lijst toezeggingen gemeente West Betuwe 2019     Versie 15-01-2020 
 

Groen = afgehandeld                        Geel = in behandeling 
BV = beeldvormende voorronde    OV = oordeelsvormende voorronde BR = besluitvormende raad 

8 

Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

RV 26-11-
2019 

D66 n.a.v. C06 stand van zaken moties “grip 
op samenwerking” De vraag m.b.t. het digitaal 
toegankelijk maken van vergaderingen 
schriftelijk beantwoorden. 

Stoop 9-12-2019 Beantwoord per mail  

RV 26-11-2019 Aanpak overlast hangjongeren bij de brug in Beesd Stoop 3-12-2019 Teruggekoppeld per mail  

RV 26-11-2019 De raad betrekken in het hele proces verkoop 
aandelen Eneco en op de hoogte te houden. 

Van Bezooijen  De raad is op de hoogte gebracht per 

Informatienota, geagendeerd in de 

raadsvergadering van 17-12 (C-02). 

 

OV 03-12-
2019 

Lokale belastingverordeningen: de volgende 
verordeningen zullen tekstueel beter worden 
aangeleverd, zodat er geen lege pagina’s meer 
zullen zijn en delen van teksten niet van de 
ene naar de andere pagina verspringen. Dat 
bevordert de leesbaarheid! 

Van 
Bezooijen 

 Teruggekoppeld aan betreffende afdeling 
die belastingverordeningen voorbereidt. 

 

OV 03-12-2019 APV; waarom kermisexploitanten het hele 
vergunning traject jaarlijks opnieuw moeten doen. 
Schriftelijk beantwoorden 

Stoop 12-12 Teruggekoppeld per mail 12-12 

OV 03-12-2019 Begrotingswijziging 2019 GGD-VT; hoeveel 
aanvragen zijn er in West Betuwe? Schriftelijk 
beantwoorden 

Van Maanen 12-12 Teruggekoppeld per mail 12-12 

BV 17-12-2019 De vraag van VWB m.b.t. kunstgrasveld Sportpark 
Tricht schriftelijk beantwoorden 

Hartman 13-01-2020 Teruggekoppeld per mail 13-01-2020 

BV 17-12-2019 De vraag m.b.t. brief bewoners m.b.t. vergoeding 
afval incontinentiemateriaal schriftelijk 
beantwoorden 

Van Maanen 14-01-2020 Beantwoord in oordeelsvormende vergadering 14-01-2020 

BV 05-03-2019 Na besluitvorming uittreding AVRES wordt er een 

aangepaste planning opgesteld voor het 

vervolgproces die ook met de raad- en burgerleden 

zal worden gedeeld. 

Van Maanen    

OV 12-03-2019 Verzoek om evaluatie over 2 jaar na de 

ingebruikname van de installatie bij Plomp & Zn. 

Waardenburg en om aandacht te geven aan de 

toename van verkeersbewegingen en de huidige 

parkeerproblematiek (vrachtwagens parkeren op de 

Hartman    
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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

openbare weg) en om de meeropbrengst energie 

ten goede te laten komen aan 

omwonenden/inwoners WB. 

Wethouder zegt toe dit bespreekbaar te zullen maken 

bij de firma en de resultaten daarvan terug te 

communiceren aan de raad. 

BV 07-05-2019 LLB: Kunnen we samen met gemeente, provincie en 

regio kijken of als iemand een project indient, dat 

die binnen 2 jaar moet bouwen en anders van de 

lijst af is. Die harde plannen houden onze 

woningbouw tegen. Als dit bij andere gemeenten al 

gedaan wordt, kunnen we hier voorbeelden van 

krijgen? 

Hartman 5-11-2019 

Beeldvorming 

Wordt betrokken bij het opstellen woonbeleid 

West Betuwe 

 

BV 07-05-2019 CU: Van alle getallen die we zien, van wat er al 

gebouwd is en wat er nog gebouwd zal gaan worden 

of in ieder geval in de planning staat. Is het mogelijk 

om daar de indeling bij te mogen zien?  

Hartman 5-11-2019 

Beeldvorming 

Wordt betrokken bij het opstellen woonbeleid 

West Betuwe 

 

BV 07-05-2019 VVD: In hoeverre heeft de nieuwe omgevingswet 

invloed op dit verhaal? Gaan wij als gemeente 

bijvoorbeeld ook meer vrijheid bieden in 

bestemmingsplannen of gaan we ervoor zorgen dat 

ook dit in de toekomst strak omkaderd is in het 

nieuwe omgevingsplan? 

Hartman 5-11-2019 

Beeldvorming 

Wordt betrokken bij het opstellen woonbeleid 

West Betuwe 

 

BV 07-05-2019 CU/VVD: Nadere definitie passende 

huisvesting/invulling? 

Hartman  Wordt betrokken bij het opstellen woonbeleid 

West Betuwe 

 

OV 14-05-2019 D66: hoe zijn de bedragen opgebouwd voor een 

gehandicaptenparkeerkaart in legesverordening 

Van Manen  Gespreksonderwerp voor denktank Sociaal 

Domein.  

 

BR 28-05-2019 CU: vraagt op de hoogte te worden gehouden van de 

afhandeling van het verzoek van de familie Van den 

Hurk (B1 01) 

Hartman  Afhankelijk van woningbouwbehoefteonderzoek, 

medio december. 

 

OV 10-09-2019 Leesbaarheid raadsvoorstellen verbeteren. Uitgaan 

van degene die het raadsvoorstel leest. De inwoner 

en raadsleden.  

College  Taskforce gestart  
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beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

RV 26-11-2019 Verzoek aan de wethouder de mogelijkheden van 

flexhouses waaronder tiny houses, mee te nemen in 

het woningbouwprogramma.  

Hartman  Wordt betrokken bij het opstellen woonbeleid 

West Betuwe 

 

RV 26-11-2019 Verzoek aan het college om een informatienota om 

de raad te informeren over de stand van zaken 

omtrent initiatieven die al in een van de voormalige 

gemeenten zijn opgestart en nu nog lopen. 

Wethouder Hartman zegt een informatienota toe 

Hartman  Wordt uitgewerkt  

RV 26-11-2019 informatienota toe met de laatste stand van zaken 

radartoren Herwijnen 

Hartman  Is in de maak  

OV 03-12-2019 (t) Huisvesting: aanwending van precariogeld voor 
duurzaamheid bezien in relatie tot een mogelijke 
investering uit Algemene Reserve. Bezien of alle 
precariogeld niet gestort kan worden in een 
duurzaamheidsfonds om de doelstelling 
energieneutraal 2030 te halen en het geld wat nu 
nodig is voor duurzaamheidsmaatregelen in de 
huisvesting te bekostigen vanuit de algemene 
middelen. Uitkomst komt terug in de 
investeringsaanvraag voor het zomerreces van 
2020. 

Goossens  Wordt meegenomen in de investeringsaanvraag.  

OV 03-12-2019 Kadernota 2020 Uitvoeringsorganisatie Breedband: 
nadat de aanbesteding heeft plaatsgevonden zal 
schriftelijk (achteraf) kenbaar worden gemaakt hoe 
die is verlopen. 

Goossens  De aanbesteding is afgerond. Een 

raadsinformatienota is in de maak. 

 

BV 17-12-2019 SGP heeft het college verzocht om een risico-
paragraaf financiën op te nemen in de verdere 
uitwerking van de (t)huisvestingsplannen 

Goossens  Wordt meegenomen in de investeringsaanvraag.  

BV 17-12-2019 De vraag m.b.t. de contractduur van weekblad West 
Betuwe schriftelijk beantwoorden en terugkoppeling 
te geven van het gesprek met de directie 

Stoop  Er staat een gesprek gepland op 23 januari as.   

  


