
Inventarisatie vergaderstukken gemeenteraad West Betuwe 
– Raadcyclus 2021-09 (versie 13 september 2021) 

Port.houder Zaak_nr. Beeld- 
vorming 
5 okt 

Oordeel- 
vorming 
12 okt 

Besluit- 
vorming 
26 okt 

Vergaderstukken ↓                                                                                      Aanvang vergadering →   20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 

• Voorstel tot het nemen van een Herstelbesluit BP “CPO Slotstraat Opijnen” (BA-update 8.0: 
uitspraak RvS spuitonderzoek SPA: BA-update 9.0 onderzoek is nog in uitvoering, derhalve 
doorschuiven naar december) 

Klein     

• Voorstel tot het geven van een zienswijze/wensen en bedenkingen differentiatie naar 
verblijfstype Toeristenbelasting  (BA-oktober; BA-update 9.0 het onderzoek naar de 
differentiatie is door ziekte nog niet afgerond, derhalve doorschuiven naar december) 

Stappershoef     

• Voorstel tot actualisatie Landschapsontwikkelingsplan (LOP)  (BA-oktober; BA-update 9.0 
besloten om eerst beeldvorming te plannen en daarna geactualiseerd plan voor te leggen, 
derhalve doorschuiven naar 1e kwartaal 2022) 

IJff     

• Voorstel tot vaststelling Verordening nadeelcompensatie Omgevingswet en intrekking 
Verordening planschade (BA-oktober; BA-update 9.0 vng-modelverordening te laat binnen, 
derhalve doorschuiven naar december) 

Klein     

• Voorstel tot vaststelling Algemene verordening kabels en leidingen (AVKL) gemeente West 
Betuwe  (BA-update 8.0: huidige verordening is aan update toe door veranderde regelgeving; 
B&W 07-09) 

Klein 233191 BA 2 X 

• Voorstel tot vaststelling 1e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening West Betuwe (BA-
update 6.0: het betreft hier een technische update van de verordening; BA-update 8.0: B&W 
behandeling doorgeschoven naar 24-08 en aangehouden; B&W 14-09) 

Stoop 74709  1 X 

• Voorstel tot gewijzigde vaststelling BP “Spijkse Kweldijk 66 Spijk” (B&W 24-08) Klein 77782  2 X 

• Voorstel tot het nemen van een Herstelbesluit BP “Herontwikkelingsplan Est-Tuil-Haaften-
Heesselt” (B&W 31-08 n.a.v. uitspraak RvS) 

Klein 86287  2 X 

• Voorstel tot vaststelling van de zienswijzennota en ongewijzigde vaststelling BP 
“Meerstraat 13 Geldermalsen” (B&W 07-09) 

Klein 98921  2 X 

• Voorstel tot vaststelling Treasurystatuut  (B&W 07-09) Bezooijen 227513  1 X 

• Voorstel tot vaststelling Verordening burgerinitiatief West Betuwe 2021 (Presidium 20-9) Griffie   1 X 

• Voorstel tot vaststelling van de Financiële verordening art. 212 (Auditcommissie 27-09)  …..  1 X 

• Voorstel tot vaststelling van een krediet t.b.v. de herinrichting van de raadzaal  (Werkgroep 
herinrichting raadzaal …) 

     

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

• BV1: Eerste opzet Omgevingsvisie ligt ter bespreking voor (fysiek/De Schildkamp Asperen) 

• BV2: Inloop verkeerssituatie Hellouw (fysiek/dorpshuis De Biskamp Hellouw) 

• GO:  werkbezoek aan de uitvoering dijkversterking GoWa 

Klein 
Goossens 

Klein 

 X 
6 okt 

 
 

19 okt 

 

Informatie vanuit het college  Verstrekt:    

•       

•       

•       



Personele inzet   1/2 1/2  

• Voorzitter 

• Raadsadviseur/Griffier 

• Moderator 

  VB/.. 
CS/KS 

../.. 

TK/JB 
CS/KS 

../.. 

SS 
KS 

 
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)! 


