
Inventarisatie vergaderstukken gemeenteraad West Betuwe 
– Raadcyclus 2021-11 (versie 11 oktober 2021) 

Port.houder Zaak_nr. Beeld- 
vorming 
2 nov 

Oordeel- 
vorming 
16 nov 

Besluit- 
vorming 
30 nov 

Vergaderstukken ↓                                                                                      Aanvang vergadering →   20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 

• Voorstel tot vaststelling Verordening instellen commissie ruimtelijke kwaliteit –
Omgevingswet-  (BA update 6.0: schuift door naar november; BA-update 9.0: voor de 
inhoudelijke harmonisatie van het Welstandsbeleid is intensievere participatie gewenst door 
uw raad. Hiervoor wordt meer tijd uitgetrokken en vanwege de koppeling met het instellen van 
een commissie schuift dit door naar Q1-2022) 

Klein     

• Voorstel tot vaststelling Gids Ruimtelijke Kwaliteit = inhoudelijke harmonisatie 
welstandsbeleid (BA-november; Gezien bovenstaande uit de BA-update 9.0 zal dit 
waarschijnlijk ook niet wordt geagendeerd) 

Klein     

• Voorstel tot vaststelling van de Verordening kwaliteit VTH (BA-november; BA-update 9.0: 
door de lopende actualisering van het VTH-beleid -collegebevoegdheid- en de uitgestelde 
invoering van de Omgevingswet komt november te vroeg om dit te agenderen, derhalve 
doorgeschoven naar 2022) 

Klein     

• Voorstel tot vaststelling Mobiliteitsprogramma West Betuwe 2021-2025 (BA 29-04; B&W 02-
03, aangehouden; B&W 06-04 aangehoudenen via BA verplaatst naar oktober; BA-update 6.0: 
het betreft hier een technische update van de verordening; BA-update 8.0: B&W behandeling 
doorgeschoven naar 24-08 derhalve aanpassing BP naar november; BA-update 9.0: 
mobiliteitsprogramma heet vanaf nu mobiliteitsagenda en wordt jaarlijks opgesteld, de raad 
kan deze in 2022-Q1 tegemoet zien) 

Goossens     

• Voorstel tot vaststelling Beheer- en beleidsplan watergangen (BA-november; BA-update 10.0 
extra cheque nodig op financiële situatie, doorschuiven naar dec.; B&W ..) 

Klein  BA   

• Voorstel tot definitieve locatiekeuze woonwagenlocatie “De Griend” Waardenburg en het 
beschikbaar stellen van het krediet voor de herinrichting (BA-update 5.0: onderzoek 
locatiekeuze is doorgeschoven naar juni, daardoor schuift kredietaanvraag door naar sept; 
BA-update 8.0: zorgvuldige afstemming met alle betrokkenen vergt meer tijd, derhalve 
doorschuiven naar november; BA-update 10.0 grondverwerving en extra taxaties kosten meer 
tijd, derhalve doorschuiven naar Q1-2022; B&W …) 

Klein  1 juni/BO 
BA 

  

• Voorstel tot vaststelling Leegstandsverordening (winkelpanden) (BA-november; BA-update 
10.0 krappe bezetting team economie en wachtend op invulling uitbreiding formatie n.a.v. 
aangenomen motie, doorschuiven naar dec,; B&W …) 

Goossens  BA   

• Voorstel verkeersveiligheid aansluitingen Graaf Reinaldweg Hellouw (BA-november; BA-
update 10.0 de resultaten van de inloopavond van 5 okt. En de enquête worden verwerkt in 
voorstel, derhalve doorschuiven naar dec.; B&W …) 

Goossens  5 okt/BO   

• Voorstel tot vaststelling Visie en uitvoeringsprogramma gebiedsmarketing “West Betuwe op 
de kaart” (BA-update 5.0; besluitvorming naar september; BA-update 8.0: door interen 
omstandigheden doorgeschoven naar november; B&W 28-09-aangehouden; B&W 05-10.) 

Stappershoef 255099 6 mei/BB 
2 nov/BS 

1 X 

• Voorstel tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen kapitaalversterking Alliander  
(B&W 28-09) 

Bezooijen 177178  1 X 

• Voorstel tot vaststelling Gedragscode college van B&W (BA-update 9.0; B&W 05-10) Stoop 175270  1 X 



• Voorstel tot vaststelling Subsidieverordening kernenbeleid West Betuwe (B&W 05-10) Stappershoef 258647  1 X 

• Voorstel tot vaststelling Belastingverordeningen 2022 (BA-november; B&W 05-10) Bezooijen 256460 BA 1 X 

Ter informatie/bespreking in Beeldvormende voorronde c.q. Gebiedsgericht ontmoeten      

• BV1: Gebiedsmarketing (fysiek/….) 

• BV2: Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en Mobiliteitsagenda (fysiek/…) 

•  

• GO:  Beeldvorming Bestemmingsplan Buitengebied Geldermalsen (fysiek/ …..) 

Stappershoef 
Klein/ 
Goossens 
Klein-de Jong 

 X 
X 

 
 

 
23 nov 

 

Informatie vanuit het college  Verstrekt:    

•       

•       

Personele inzet   1/2 1/2  

• Voorzitter 

• Raadsadviseur/Griffier 

• Moderator 

  VB/JdG 
CS/KS 

../.. 

TK/ 
KS/ 
../.. 

SS 
HvdG 

 
Geel gearceerd = op moment van plaatsing in dit overzicht, zijn de vergaderstukken nog niet binnen bij de Griffie! 
Groen gearceerd = wijziging ten opzichte van de vorige Bestuurlijke planning(en)! 
Kolom Beeldvorming: 
BA = voorstel vanuit Bestuurlijke Agenda voor beeldvorming op dit onderwerp! 
BO = beeldvorming Oriëntatie: bedoeld om je te oriënteren op, of je te informeren over nieuw onderwerp of thema 
BB = beeldvorming Beleidsvorming: bedoeld om informatie te vergaren ter voorbereiding op het schrijven van een beleidsplan of beleidsnotitie 
BS = beeldvorming Besluitvorming; bedoeld voor het doorspreken van een technisch ingewikkeld raadsvoorstel ter voorbereiding op de oordeelsvorming en besluitvorming 
 


