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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

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  AB van Avres besluit in haar vergadering van 16 

april as. over de uittredingsvoorwaarden 

Lingewaal, inclusief de uittreedsom. Alle in 

Avres deelnemende gemeenten hebben 

aangegeven geen zienswijze in te dienen op dit 

voorstel. Dat betekent dat het voorstel met een 

hamerslag bekrachtigd wordt en het traject 

daarmee afgerond is. 

 

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 

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. 

Klein    

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? 

Klein 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?  

Klein 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 

Klein 5-11-2019 

Beeldvorming 

Wordt betrokken bij het opstellen woonbeleid 

West Betuwe 
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ook dit in de toekomst strak omkaderd is in het 

nieuwe omgevingsplan? 

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

huisvesting/invulling? 

Klein  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 23-01-2020 Beantwoord per mail 23-01-2020 

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) 

Klein  Afhankelijk van woningbouwbehoefteonderzoek, 

medio december. 

 

OV 10-09-2019 Leesbaarheid raadsvoorstellen verbeteren. Uitgaan 

van degene die het raadsvoorstel leest. De inwoner 

en raadsleden.  

College  Trainingen afgerond  

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

flexhouses waaronder tiny houses, mee te nemen in 

het woningbouwprogramma.  

Klein  Wordt betrokken bij het opstellen woonbeleid 

West Betuwe 

 

BR 26-11-2019 

BR 28-01-2020 

BR 03-03-2020 

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 

Klein 10-03-2020 Raadsinformatienota gestuurd 10-03-2020 

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

radartoren Herwijnen 

Klein  Er komt een mondelinge mededeling in 

raadsvergadering van 26-05 

IN/086 Stand van zaken project radartoren 

Herwijnen 

30-06-2020 

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.  
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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. Informatie 

verstrekt via Kwartaalrapportage Verbonden 

Partijen Q1 

 

BR 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.  

BR 17-12-2019 

BR 28-01-2020 

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

Stoop 11-02-2020 Beantwoord per mail 11-02-2020 

BR 17-12-2019 

BR 28-01-2020 

Schriftelijk te reageren op het herhaaldelijke verzoek 
van D66 om de extra inspanningen die we in West 
Betuwe (gaan) doen om de vaccinatiegraad te 
verhogen.  

Van Maanen 18-02-2020 Toelichting gegeven per raadsinformatienota 18-02-2020 

BR 28-01-2020 Beantwoorden vragen PvdA over IN004 
Veranderopgave inburgering arbeidsmarkt  

Van Maanen 11-02-2020 Beantwoord per mail 11-02-2020 

BR 28-01-2020 Beantwoorden vragen DB over B1 04; Brief 
Coöperatieve Vereniging Hondsgemet UA inzake 
biogasinstallatie 

IJff 11-02-2020 Beantwoord per mail 11-02-2020 

BR 28-01-2020 Beantwoorden vragen CU over B2 01; brief 
ervaringsdeskundige inzake inclusiegemeente  

Van Maanen 20-02-2020 Beantwoord per mail 20-02-2020 

BR 28-01-2020 Beantwoorden vragen CU over IN002; rapport 
woningbouwprogramma;  

Klein 10-03-2020 Toelichting gegeven per raadsinformatienota 10-03-2020 

BR 28-01-2020 De raad op de hoogte houden van ontwikkelingen bij 
de ARN m.b.t. verwerking luiermateriaal. De 
financiële consequenties van het amendement op 
het raadsvoorstel “verlenging tegemoetkoming 
incontinentiemateriaal” zijn pas achteraf te 
rapporteren omdat het een open-eind-regeling is. 
Wel kan de wethouder de raad tussentijds 
informeren. 

IJff  Een raadsvoorstel is opgesteld ter behandeling 

in de vergadering van 29-09. 

 

BR 28-01-2020 Aandacht voor de problematiek van het 
restaurant/cafetaria aan de Kerstraat 14 te Tricht. 
Vraagt de portefeuillehouder proactief mee te 
denken met het bedrijf.  

Stoop  in overleg met de betreffende horeca-

gelegenheid is een gewijzigd bestemmingsplan 

opgesteld. Dit passeert binnenkort de 

collegetafel. 

 

BR 28-01-2020 Problematiek restafval naast ondergrondse 
containers. Dringend verzoek aan het college dit 
probleem samen met de Avri op te lossen.  

IJff 11-02-2020 Beantwoord per mail 11-02-2020 
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Klopt het dat de werkzaamheden rond de bouw van 
de windmolens locatie Deil zijn stil gezet? 
Klopt het dat er mensen ziek zijn van de wiekslag en 
storing ervaren op de ontvangst van de digitenne 
ten gevolge van het windpark Avri? 

OV 11-02-2020 informatie verstrekken over de (mogelijke) 
verschillen in de uitwerking van de minima-
regelingen bij (voorheen) Avres en nu de gemeente 

Van Maanen 19-02-2020 Beantwoord per mail 19-02-2020 

OV 11-02-2020 Meerjarenstrategie 2020-2023 GGD-GZ; cijfers 
expliciet voor West Betuwe op vragen en  
verstrekken 

Van Maanen 25-02-2020 Beantwoord per mail 25-02-2020 

OV 11-02-2020 Nadere informatie verstrekken/inzicht  geven 
over/in de procesgang om vanuit de vaststelling van 
diverse geharmoniseerde beleidsplannen te komen 
tot een geharmoniseerde subsidieverordening 

Van 

Stappershoef 

19-02-2020 Beantwoord per mail  

OV 11-02-2020 Navraag doen of de kunstregeling 1%-regeling 
overheidsinvesteringen nog bestaat en of die 
(mogelijk) dan van toepassing kan zijn op de 
verbouw gemeentehuis 

Van 

Stappershoef 

19-02-202 Beantwoord per mail  

OV 11-02-2020 Verordening Peuteropvang: 

 de gestelde technische vragen via de email nog 
zullen worden beantwoord voor de 
besluitvormende raad (zodra de ambtenaar 
hersteld is van ziekte) 

 de bijlage (overzicht locaties peuteropvang) 
laten controleren en aangeven waarom de 
peuteropvang Ophemert er bijvoorbeeld niet 
tussen staat 

 een nadere duiding geven van de groepen 
80/20 die wel/geen gebruik kunnen maken de 
verordening 

 meer informatie sturen naar de raad over de 
VVE 

Van Bezooijen 13-02-2020 Beantwoord per mail 13-02-2020 

OV 11-02-2020 Een overzicht verstrekken van de meerkosten, als 
we de kwaliteit en vergoeding van de 
cultuureducatie primair onderwijs van Lingewaal 
omslaan op alle scholen in heel West Betuwe 

Van Bezooijen 13-02-2020 Beantwoord per mail 13-02-2020 

OV 11-02-2020 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
West Betuwe 

Van Bezooijen 05-03-2020 Beantwoord per mail 05-03-2020 
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Aandacht voor loden waterleidingen bij huisvesting 
onderwijs 

OV 11-02-2020 Gewijzigd bestemmingsplan Herman Kuijkstraat 44-
50 te Geldermalsen 
De verkoopprijzen van de te bouwen appartementen 
delen met de raad 

Klein 18-02-2020 Beantwoord per mail 18-02-2020 

BR 03-03-2020 Verordening cultuureducatie: 
van het periodiek overleg met de schoolbesturen 
een kort verslag te maken en na een periode van 2 
schooljaren een analyse van die verslagen aan de 
raad aan te bieden 

Van Bezooijen  Volgt na 2 schooljaren  

BR 03-03-2020 Voor 1 mei a.s. inzichtelijk maken voor de raad van 
het verwachte tekort over 2019 van circa 2 miljoen 
op het Sociaal Domein.  

Van Maanen  Een Raadsinformatienota is verstrekt op 30-04 30-04-2020 

BR 03-03-2020 De raad op korte termijn informeren over het vervolg 
gesprek met GVV m.b.t. de problemen ten gevolge 
van de grote groei 

Van Maanen  Reactie aan raad is in voorbereiding  

BR 03-03-2020 Check wie verantwoordelijk is voor de informatie 
van de gemeente West Betuwe op de website 
overheid.nl 

Stoop  Gemeente is verantwoordelijk voor aanlevering 

juiste informatie. Wijzigingen zijn doorgegeven 

aan de beheerder van de website. 

 

BR 31-03-2020 GL vraagt naar aanleiding van ingekomen stuk B1 
02; Aandacht CPO project De Vijf Hont, wat precies 
de problematiek is, waarom is de vergunning nog 
niet verleend. De voorzitter zegt toe een kopie van 
de brief aan betrokkene naar de raad te sturen. 

Klein  Verzonden aan raad d.d. 14-05-2020 14-05-2020 

OV 14-04-2020 Raadsvoorstel Linge-oever / Jachthaven 
Geldermalsen 
wethouder Goossens zegt toe dat hij zich zal 
beraden op de gestelde vraag, om als extra 
selectiecriteria op te nemen dat extra punten 
kunnen worden toegekend als er gelegenheid wordt 
geboden om mensen met een beperkte toegang tot 
de arbeidsmarkt hier een kans te geven op werk 

Goossens  Op dit moment staat de inschrijving voor horeca 

bedrijven open. 

In de beoordelingscriteria is het aspect “social 

return” één van de punten waarop de plannen 

worden beoordeeld. 

 

OV 14-04-2020 Raadsvoorstel Bodemkaart nota Bodembeheer 
Als deze normen wel worden overschreden kan de 
gemeenteraad het college mandateren om de 
gewijzigde kaart vast te stellen. Hiermee wordt een 
extra gang naar de raad voorkomen. De 

 

 

 

 

 Door tussentijdse bijstelling van de normen is de 

regionale bodemkaart inclusief PFAS en 

bijbehorende beleidskaders nog niet afgerond. 
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Stand van zaken Datum 
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gemeenteraad kan besluiten van uitvoerend 
karakter mandateren naar het college, waaronder de 
actualisatie van de kaart voor PFAS-verbindingen. 
Hiervoor geldt dan Hoofdstuk 10, Afdeling 10.1.1, 
van de Algemene wet bestuursrecht.  
wethouder Van Bezooijen zegt toe de raad op de 
hoogte te zullen houden als het college gebruikt 
maakt van de gemandateerde bevoegdheid 
 
Wethouder Van Bezooijen geeft aan dat er nog geen 
communicatieplan is opgesteld. Hij zegt toe het 
communicatieplan, zodra het is opgesteld te zullen 
delen met de raad 

 

 

 

 

 

IJff 

 

 

IJff 

Medio september komt hierover meer 

duidelijkheid. Dan wordt ook bekend op welke 

wijze de regio de communicatie met gebruikers 

wil laten plaatsvinden. 

OV 16-04-2020 Raadsvoorstel VTH  
Wethouder Goossens zegt toe om een 
kwartaalrapportage en een 
klanttevredenheidsonderzoek te sturen te sturen.  

Goossens  Blijven verwerkt worden in de 

Kwartaalrapportages Verbonden Partijen 

 

OV 16-04-2020 Raadsvoorstel Mobiliteitsvisie  
Wethouder zegt toe dat de inwoners en de leden van 
de inclusie werkgroep erbij worden betrokken.  

Goossens  Persbericht verzonden op 23-07-2020 23-07-2020 

OV 16-04-2020 Raadsvoorstel Regionale Programma Werklocaties 
(RPW) 
VVD vraagt om inzage in resultaten acties van het 
Regionaal acquisitie platform t.b.v. onze gemeente? 
Wethouder Goossens komt met een overzicht van 
resultaten uit dit RAP. 

Goossens 26-05-2020 Via mail beantwoord. 27-05-2020 

OV 19-05-2020 Nota reserves en voorzieningen; vragen DB 
schriftelijk beantwoorden voor de raadsvergadering 
van 26 mei 2020 

Van Bezooijen 25-05-2020 Via mail gepubliceerd in RIS 26-05-2020 

OV 19-05-2020  MIRT-verkenning; een samenvatting zal 
verstrekken van de inwonersavond MIRT- 
verkenning van 20 mei 2020. 

 een routekaart te verstrekken aan de raad- en 
burgerleden met daarin opgenomen het te 
doorlopen tijdpad tot aan de beslissing van de 
Minister. Daarin wordt ook het formele 
inspraaktraject benoemd en de momenten 
waarin het college/raad in gesprek gaan met  

Van Maanen 26-05-2020 Documenten via mail verspreid 27-05-2020 
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inwoners, ondernemers, verenigingen 
(belanghebbenden) over de voorgestelde 
keuze. 

OV 19-05-2020 BP elektriciteitsregelstation Leuven; nagaan of de 
inspraakreactie van Defensie een voorsortering is 
op de besluitvorming die nog moet plaatsvinden op 
de bestemming van de Radartoren Herwijnen. 

Klein  Uitgezocht. Dit is niet het geval. Als binnen de 

niet-verstoringszone van de geplande 

radarstationlocatie ontwikkelingen ontstaan die 

mogelijk in de toekomst verstoring veroorzaken 

voor deze door het Ministerie Defensie gewenste 

installatie, dan reageert dit ministerie altijd 

vanwege mogelijke nadelige invloeden hiervan. 

Dit staat los van een veronderstelde 

voorsortering of voorbedachte rade. Bij eerdere 

projecten zoals de inmiddels geplaatste 

windmolens bij Deil en het woningbouwplan van 

Kaldenberg in Herwijnen, hebben ze namelijk 

ook gereageerd. 

 

 

BV 08-06-2020 Rotonde Hellouw 
VWB heeft gevraagd naar inzicht in de 
uitbreidingsmogelijkheden en ontwikkellocaties 
voor woningbouw in het dorp Hellouw en hoe zich 
dit verhoudt tot de nu voorliggende rotondeplannen. 

Klein 15-06-2020 Via mail 15-06-2020 

BV 08-06-2020 Rotonde Hellouw 
LLB heeft gevraagd om een afschrift te mogen 
ontvangen van de schriftelijke afwijzing c.q. het niet 
mee werken aan de aanleg van een voorsorteer-
strook op de provinciale weg ter hoogte van de 
afslag Oudenhof. 

Klein 15-06-2020 Via mail 15-06-2020 

OV 16-06-2020 Beleidskader Zon 
na de zomer met een aangepast raadsvoorstel 
komen waarin hij de punten die zijn aangedragen zal 
meenemen: 
Aanwijsbeleid.  
Niet op landbouwgrond of komgronden.  
Route wenselijk waar dit in verduidelijkt wordt.  
Teeltondersteunende voorzieningen goed duiden. 
Beeldvormend ja of nee?  

IJff  Raadsvoorstel aangeleverd ter behandeling in de 

vergadering van 29-09 
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Is er een combinatie te maken van aanwijsbeleid 
met zonneladder?  
Langs de bestaande infrastructuur is het meest 
gewenst na daken. 

OV 16-06-2020 Nota uitgangspunten nieuw Subsidiebeleid en de 
Algemene Subsidie Verordening West Betuwe 2020  
De wethouder zegt toe uiterlijk september 2020 een 
brief naar de subsidie-aanvragers te sturen.  

Van 

Stappershoef 

   

OV 16-06-2020 Een bijeenkomst te organiseren met de 
jongerenraad en de gemeenteraad om elkaar te 
leren kennen om mogelijk daarna over te kunnen 
gaan naar openbaar vergaderen en de jongeren voor 
te leggen notulen te maken van hun vergadering 

Van 

Stappershoef 

   

OV 16-06-2020 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 

Herontwikkeling Est-Tuil-Haaften-Heesselt 

Zijn de percelen in Est daardoor nu volledig 

bouwvlak geworden? In de zienswijzennota op 

de getekende kaartjes is dit niet helder 

weergegeven. Wethouder Hartman zegt toe 

hier schriftelijk naar de raad reageren. 

Klein  Via mail  

OV 16-06-2020 CU stelt een verduidelijkende vraag op de 
beantwoording vanuit het college op de inbreng van 
een appellant op de “tijdelijke” parkeerplaats aan de 
Graftdijk te Heukelum. 
Wethouder Hartman geeft aan dat het opnieuw 
bekijken van de “tijdelijke” parkeerplaats aan de 
Graftdijk, door gewijzigd inzicht bij het college, voor 
het oplossen van de parkeerproblematiek in 
Heukelum uitkomst kan bieden. Zij zegt toe daar de 
uitbreiding van de parkeervoorziening bij de 
jachthaven in Heukelum bij te zullen betrekken. 
Uiteraard zullen de inwoners van Heukelum hierbij 
worden betrokken en over geïnformeerd. 

Klein    

BR 30-06-2020 Radartoren Herwijnen: 
Raad op de hoogte houden van uitkomsten nader 
onderzoek naar het mogelijke gezondheidsrisico 
ALS en  onderzoek naar alternatieve locaties.  

Klein    
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BR 30-06-2020 Bezwaar opstijgplek paramotor; de vraag onder 
welke voorwaarden is de verklaring van geen 
bezwaar afgegeven schriftelijk beantwoorden. 

Klein 17-07-2020 Via mail 20-07-2020 

BR 30-06-2020 Bestuursvilla Asperen 
Wethouder Goossens zegt toe een overzicht te 
maken van de mogelijke exploitatielasten en een 
overzicht van de kosten voor het scheiden van de 
bestuursvilla van de nieuwbouw. 

Goossens  Wordt uitgewerkt  

BR 30-06-2020 Vervuiling golfbaan The Dutch 
Alle onderzoeksgegevens worden gedeeld met 
omwonenden. Wethouder Hartman zegt toe de 
reacties van omwonenden schriftelijk te delen met 
de raad. 

Stoop  Alle onderzoeksgegevens zijn op verzoek met 

omwonenden en belangstellende gedeeld zodra 

deze openbaar waren. Daar zijn vervolgens geen 

reacties op gekomen uit de omgeving. Nadere 

informatie volgt. 

 

BR 30-06-2020 Huisvesting seizoenarbeiders. het college heeft 
hierover op 30 juni een besluit heeft genomen. De 
wethouder zal de raad  schriftelijk informeren 

IJff  Toegestuurd op 06-07 06-07 

Br 30-06-2020 De status van nieuwbouw initiatieven op de 
Garstkampen in Beesd schriftelijk  beantwoorden. 

Klein  Wordt meegenomen in de woonvisie  

BR 30-06-2020 Probleem  fruittelers in Waardenburg schade aan  
fruitbomen door reeën. Wethouder Van Bezooijen is 
niet op de hoogte van deze problematiek, hij zal 
schriftelijk reageren. 

IJff 13-07-2020 Beantwoording via mail 13-07-2020 

BR 30-06-2020 Ondergrondse containers voor restafval in Acquoy 
niet worden gebruikt, maar wel regelmatig worden 
geleegd door de Avri. Wethouder Van Bezooijen 
zegt toe dit uit te zoeken en schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

IJff 10-07-2020 Per mail op 10/7 en 13/7 in GO. 13-07-2020 

 

 

. 

 


