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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

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-de Jong  Op dit moment is er nog geen nieuwe installatie 

in gebruik genomen. Met name de 

stikstofproblematiek speelt hier een belangrijke 

rol in. Het college is hierover in gesprek met het 

bedrijf en de omwonenden. Klachten over 

parkeren zijn op dit moment niet bij ons bekend. 

Bij relevante ontwikkelingen zal ons college uw 

gemeenteraad opnieuw informeren. 

 

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 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 

 Het staat nog steeds op de planning om een 

(fysieke) kennismakingsbijeenkomst te plannen 

tussen de jongerenadviesraad en de 

gemeenteraad. Op dit moment is het, vanwege 

de bekende maatregelen, nog niet mogelijk om 

dit te organiseren. Wordt vervolgd. 

 

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 verkent de mogelijkheden  
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BR 26-01-2021 Nutsbedrijven waaronder Stedin, waar West Betuwe 
aandeelhouder van is, moeten fors gaan investeren 
in de infrastructuur. De vraag is gekomen of de 
gemeente wil meefinancieren. Dit kan in de vorm 
van een lening of door aanvullend aandelen te 
kopen. De wethouder zegt toe de raad mee te 
nemen in het proces. 

Van Bezooijen  Raadvoorstel is in voorbereiding  

BR 02-03-2021 De suggestie van drive-in woningen van VWB neemt 

wethouder Klein mee naar het overleg met de 

projectontwikkelaar, zij koppelt de uitkomst 

schriftelijk terug. 

Klein-de Jong 22-03-21 Teruggekoppeld per mail 22-03-21 

BR 02-03-2021 De opmerking van GL m.b.t. het anti-

speculatiebeding zal wethouder Klein schriftelijk 

beantwoorden. 

Klein-de Jong 13-04-21 Op dit moment wordt bezien of en hoe de 

gemeente één of beide instrumenten 

(zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding) 

kan inzetten. Oogmerk is dat we proberen om 

het resultaat nog in kwartaal Q2 2021 een eerste 

keer toe te passen. 

13-04-21 

BR 02-03-2021 In de 2 wekelijkse update coronamaatregelen aan 

de raad uitgebreider ingaan op (on)mogelijkheden 

binnen de maatregelen  t.a.v. evenementen. 

Stoop  Zodra er nieuws is daaromtrent, wordt dit 

meegenomen in de tweewekelijkse update. 

 

BR 30-03-2021 Wethouder Van Stappershoef zegt toe, zoals hij al 

eerder heeft gedaan in de voorrondes, dat alle 

opmerkingen die gemaakt zijn in de beeldvormende 

en de oordeelsvormende voorrondes over dit 

voorstel meeneemt naar september voor de verdere 

discussie over het uitgewerkte participatiebeleid. 

 

Van 

Stappershoef 

   

BR 30-03-2021 Mevrouw Markenhof vraagt naar het vervolg van the 

Dutch. Burgemeester Stoop antwoordt dat er voor 

de raadscyclus van april een informatienota met  

de actuele stand van zaken naar de raad komt. 

Stoop  Raadsinformatienota is in voorbereiding  

BR 30-03-2021 De heer Nijhoff meldt dat er tot op heden nog geen IJff 07-04-21 Beantwoord per mail 07-04-21 
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antwoord is gegeven op vragen m.b.t. de Avri die zijn 

fractie heeft gesteld in de raadsvergadering van 26 

januari jl. Wethouder IJff zegt toe dit schriftelijk voor 

de volgende raadsvergadering af te handelen. 

BR 30-03-2021 De heer Nijhoff meldt dat er nog steeds niets is 

gedaan aan de gaten in de Kortgraaf nabij de  

Waalbanddijk en de Margrietstraat te Hellouw. 

Wethouder Goossens antwoordt dat hij e.e.a.  

zal uitzoeken. 

Goossens  Beantwoording volgt in week 15  

BR 30-03-2021 De heer Van der Lecq vraagt of West   

Betuwe is benaderd voor het onderzoek  

geluidsoverlast op de dijk in Vijfheerenlanden. 

Wethouder Goossens antwoordt dat West 

Betuwe voor zover hem bekend niet is 

benaderd. Hij zegt toe uit te zoeken of West 

Betuwe alsnog kan aansluiten. Hij zal hierover 

terugkoppelen aan de raad. In dit kader merkt 

wethouder Goossens op dat de gemeente West 

Betuwe de overlast op de dijk in Beesd zelf 

oppakt. 

Goossens  De gemeente West Betuwe sluit, in overleg met 

de politie, aan bij het initiatief. 

 

 

 

. 

 


