
Inventarisatie vergaderstukken gemeenteraad West Betuwe 
– Raadcyclus 2021-06 (versie 10 mei 2021) 

Port.houder Zaak_nr. Beeld- 
vorming 
1 juni 

Oordeel- 
vorming 
8 juni 

Besluit- 
vorming 
29 juni 

Vergaderstukken ↓                                                                                      Aanvang vergadering →   20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 

 Voorstel tot vaststelling Beleidsplan bedrijventerreinen (BA 29-06) Goossens  x 1 X 

 Voorstel tot vaststelling Beleidsplan detailhandel West Betuwe 2020-2025 (BA 29-06) Goossens  x 1 X 

 Voorstel tot instemming met de Uitvoeringsagenda routekaart duurzaamheid 2030-2050 
West Betuwe (BA 29-06; BA-update 5.0, dit onderwerp is afgevoerd van de BA) 

IJff     

 Voorstel Vrijgeven concept Omgevingsvisie voor inspraak- en participatietraject (BA 29-06) Klein  x 2 X 

 Voorstel tot vaststelling Uitvoeringsagenda Regioplan beschermd wonen (BA 29-06) Maanen  Regionaal 1 X 

 Voorstel tot vaststelling Visie en uitvoeringsprogramma gebiedsmarketing (BA 29-06) Stappershoef  6 mei 2 X 

 Voorstel tot vaststelling Beleidsplan cultuur- en erfgoedbeleid (BA 29-06; wordt op verzoek 
Presidium doorgeschoven in de planning naar september) 

Stappershoef     

 Voorstel tot beschikbaar stellen krediet Herinrichting “woonwagenlocatie De Griend 
Waardenburg” (alsnog toegevoegd aan BA; BA-update 5.0 doordat locatiekeuze maand is 
doorgeschoven naar cyclus juni, schuift ook kredietaanvraag door naar cyclus september) 

Klein     

 Voorstel tot vaststelling Economische visie (BA nieuw toegevoegd) Goossens  x 1 X 

 Voorstel tot vaststelling Beleidsplan Schuldhulpverlening en Verordening beslistermijn 
Schuldhulpverlening (BA nieuw toegevoegd) 

Maanen  x 1 X 

 Voorstel tot beschikbaar stellen Voorbereidingskrediet nieuwe gemeentewerf en 
instemming met de samenwerkingsovereenkomst (BP 30-03;  niet tijdig gereed, naar MEI; 
aanpassing in BA-update 5.0 naar juni cyclus) 

Klein  6 april 2 X 

 Voorstel tot goedkeuring Herinrichting “woonwagenlocatie De Griend Waardenburg” (alsnog 
toegevoegd aan BA; aanpassing in BA-update 5.0 naar juni cyclus) 

Klein   2 X 

       

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

 BV1: ….. (fysiek/digitaal) 

 BV2: ….. (fysiek/digitaal) 

 GO:  deze vergadering wordt in optie gehouden voor uitloop van de oordeelsvorming op 8 juni 

 GO: optie bezoek uitvoering dijkversterking GoWa 

 EXTRA beeldvorming voor P&C-cyclus documenten: perspectiefnota, rekening, 1e 
bestuursrapportage en Financiële verordening art.212 GW 

….. 
….. 

 X 
X 

 
 
Ma 14 juni 

 
Ma 21 juni 

 

Informatie vanuit het college  Verstrekt:    

       

       

Personele inzet   1/2 1/2  

 Voorzitter 

 Raadsadviseur/Griffier 

 Moderator 

  JB/TK 
CS/KS 

EN/MdW 

JdG/JB 
CS/KS 

EN/MdW 

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 Bestuurlijke planning! 
 


