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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

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  

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-de Jong  Het college heeft in oktober besloten de 

parkeerplaatsen te verwijderen. 

 

BV 06-05-2021 Vragen Martha Kool – CU bij Bouwen aan sociale 

kracht: 

• Lokaal preventie akkoord wordt aan de raad 

aangeboden als VNG akkoord heeft gegeven. 

• Overzicht sociale kaart nazenden. 

Van Maanen  Het lokale preventie akkoord wordt per 

raadsinformatienota aan de raad toegestuurd. 

Op 9-11 neemt het college daarover een besluit. 

 

De Sociale Kaart is nog in ontwikkeling. We 

testen een prototype en ontwikkelen deze door.  

 

BR 25-05/26-05 Vaststellen bestemmingsplan  

Boutensteinseweg te Enspijk 

 

Een aantal fracties vraagt heel nadrukkelijk aandacht 

voor de verkeersveiligheid ter plaatse. De wethouder 

zegt toe dit punt te bespreken met de provincie en de 

initiatiefnemer, de firma Kemp. 

 

Goossens  Wordt meegenomen in vervolgproces rondom 

de realisatie van de nieuwe gemeentewerf. 

 

OV1 08-06-2021 Voorstel tot vaststelling Regioplan beschermd wonen 

en maatschappelijke opvang: 

Van Maanen  - In alle gemeenten in Rijk van Nijmegen, 

regio Rivierenland en de gemeente 
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- De wens om een onafhankelijk voorzitter aan te 

stellen zal worden meegenomen in de uitwerking .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ook tussentijds evalueren zal in de uitwerking worden 

meegenomen. Op het moment dat er geld uit het Rijk 

komt is dat een goed moment. 

 

 

 

Overzicht van de Wmo-cijfers Beschermd Wonen 

Nijmegen ligt het regioplan ter 

besluitvorming voor aan de gemeenteraad. 

De aandachtspunten die door de 

gemeenteraden worden meegegeven 

worden verzameld om zicht te krijgen op 

punten die aanpassing behoeven dan wel 

nader moeten worden uitgewerkt in de 

dienstverleningsovereenkomst (DVO). Het 

streven is om de DVO in Q3 2021 aan de 

colleges voor te leggen. Zoals tijdens de 

oordeelsvormende raad van 8 juni 

aangegeven brengen we vanuit West 

Betuwe de wens om een onafhankelijk 

voorzitter in. Zoals in artikel 8 van de 

centrumregeling opgenomen is het aan de 

deelnemende gemeenten om te kiezen voor 

de aanstelling van een onafhankelijke 

voorzitter en regionale procesmanager. 

 

- Tussentijds evalueren: er zijn meerdere 

gemeenten die al het signaal hebben 

afgegeven dat evaluatie over 4 jaar te lang 

is en dat over 2 jaar een meer passende 

termijn is. 

 

 

Aangeleverd op 15-06-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-06-21 

OV2 08-06 Voorstel beschikbaar stellen voorbereidingskrediet 

nieuwe gemeentewerf 

1. Op verzoek van het CDA zegt de wethouder 

toe binnen 3 maanden met een plan van 

aanpak te komen voor een integrale aanpak 

van de verkeersveiligheid op de kruising bij de 

Boutensteinseweg. 

Klein-de Jong  Teruggekoppeld per mail op 4-10-21  
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2. Op verzoek van LLB zal de wethouder hierin 

ook het doortrekken van het fietspad vanuit 

Haaften naar deze kruising bij de 

Boutensteinseweg meenemen. 

BR 29/30-06-

2021 

Naar aanleiding van het verslag vraagt de fractie DB of 

er ambtelijk contact is geweest met de gemeente 

Gorinchem in verband met het voornemen om de 

kruimelprocedure toe te passen op een plan naast Fort 

Vuren en zo ja, kan de raad het verslag daarvan 

ontvangen. Zo niet, kan dit alsnog plaatsvinden en het 

verslag verstrekt worden aan de raad. De voorzitter 

zegt schriftelijke beantwoording toe. 

Klein-de Jong  Er is twee keer telefonisch contact geweest met 

de gemeente Gorinchem.  

 

Er is rekening gehouden met de waarde van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Speciaal met het 

oog daarop heeft de gemeente Gorinchem nog 

extra (ruimtelijk) advies ingewonnen bij een 

cultuurhistoricus van Dorp, Stad en Land. Zij 

toetsen voornamelijk aan inpassing in het 

gebied, uitstraling en eventuele impact op de 

cultuurhistorie. Ze kan daar ook adviezen of 

richtlijnen aan toevoegen. 

 

 

BR 29/30-06-

2021 

Wethouder Van Maanen zegt een informatienota toe 

waarin uiteengezet wordt hoe het kinderbeleid binnen 

het sociaal domein van de gemeente West Betuwe 

wordt gevoerd en op basis daarvan het gesprek aan te 

gaan over mogelijke verbeteringen. Wethouder Van 

Maanen koerst op behandeling van de informatienota 

in de cyclus van oktober 2021. 

Van Maanen  Informatienota stond op de lijst met ingekomen 

stukken van de raadsvergadering van 26 oktober 

2021. 

 

BR 29/30-06-

2021 

Wethouder Klein meldt t.a.v. de Steengoed challenge 

Buurmalsen er een initiatief is geselecteerd namelijk 

“duurzaam West Betuwe” in overleg met de provincie 

worden nu de vervolgstappen bepaald. De wethouder 

zegt toe de communicatie over de inhoud van het 

initiatief richting de raad op te pakken. 

Klein  Zodra er iets te melden is, wordt de raad daarvan 

op de hoogte gebracht. 

 

BR 08-07-2021 Er zitten diverse woningbouwprojecten in de pijplijn en 
met verschillende initiatiefnemers is men in overleg. 
Wethouder Klein zegt toe dit beter zichtbaar te maken 
naar de raad en de inwoners. 

Klein  Op 28-09 kwam de notitie 
woningbouwprogrammering in het college. In 
deze notitie zijn alle projecten genoemd en 
geprioriteerd. Daarbij is ook een Informatienota  
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 vastgesteld om de raad te informeren over de 
programmering. De raad heeft daarmee een 
overzicht aan welke projecten wordt gewerkt de 
komende tijd.  
 
 

OV1 14-09-2021 Wethouder Van Maanen doet bij de behandeling van 
RV beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 en de 
verordening beslistermijn schuldhulpverlening de 
volgende toezeggingen: 
Nadelen NVVK worden nagezonden. 
Beleidsregels worden nagezonden. 
 
Wethouder Van Stappershoef doet bij de behandeling 
van RV participatiebewijs en participatieverordening en 
intrekking inspraakverordening de volgende 
toezeggingen:  
Weekblad West Betuwe moet Het Kontakt zijn en 
aanpassing zal plaatsvinden. 
GL vraagt wat in Art 4.3 Redelijker wijs is? Komt er dan 
een geschillen commissie? Op deze vraag komt de 
portefeuillehouder terug voor de raadsvergadering. 
 
 

Van Maanen 

 

 

 

 

 

Van 

Stappershoef 

 Beantwoord per mail op 21-09-21 

 

 

 

 

 

Beantwoord per mail op 21-09-21 

21-09-21 

 

 

 

 

 

21-09-21 

OV1 15-09-2021 Voorstel vaststelling Erfgoedbeleid 

DB vraagt of het mogelijk is om specifieke West 

Betuwse dingen in dit beleid kunnen worden 

opgenomen? De wethouder zegt toe dit mee te zullen 

nemen in het op te stellen Cultuurbeleid West Betuwe. 

 

Van 

Stappershoef 

 Wordt meegenomen in het op te stellen 
Cultuurbeleid West Betuwe  
 

 

BR 28/30-09-

2021 

Agendapunt 18 

MIRTA2 

 

 

De gebiedstafel kan uitgebreid worden met partijen, 

zoals Prorail, het Waterschap, Rijkswaterstaat etc. voor 

uitgenodigd worden. Daarmee wordt het een integrale 

tafel, de wethouder zegt toe dit voor het eind van dit 

jaar inzichtelijk te maken wat er leeft onder de 

inwoners.  

Klein-de Jong 

 

 

 

 

 

 Wordt uitgewerkt.  
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BV 05-10-2021 Tijdens de beeldvorming Omgevingsvisie van zijn deze 
toezeggingen gedaan; 

1. Op één van de getoonde kaarten staan 2 
aanwijsplaatsen voor zon, bij Deil en Haaften, 
die volgens de raad en de aanwezige 
verantwoordelijk portefeuillehouder niet zijn 
vastgesteld aldaar. Er werd toegezegd dit te 
controleren. 

2. De herkomst van zoekgebied grootschalige 

recreatie zal worden nagezocht. 

Klein-de Jong  Beantwoord per mail op 26-10-21 26-10-21 

BR 26-10-2021 Raadspreekuur Nina Beusmans en Frank van Dalen, 

verkeerssituatie Herman Kuijkstraat Geldermalsen. De 

voorzitter zegt toe dat het college schriftelijk zal 

reageren naar insprekers en de raad. 

Goossens  Ligt voor nadere informatie bij de griffie.  

 


