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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  Evaluatie in voorbereiding  

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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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

BR 30-06-2020 Bestuursvilla Asperen 
Wethouder Goossens zegt toe een overzicht te 
maken van de mogelijke exploitatielasten en een 
overzicht van de kosten voor het scheiden van de 
bestuursvilla van de nieuwbouw. 

Was 

Goossens, nu 

Van Bezooijen 

Motie in raad 

07-07-2020 

Planning 2021: 
Gegevens ophalen, inwinnen, sluitingsoverleg 
diverse. disciplines en stedenbouwkundige ma. 
22 febr.2021, verwerking gegevens door 
stedenbouwkundige  2 weken, oplevering 
document en opstellen  collegevoorstel en 
carrouseloverleg week 10 en 11, behandeling 
collegevoorstel met raadsinformatienota, di. 30 
maart 2021. 
De CU-motie wordt hierin meegenomen. 
Wethouder van Bezooijen praat de heer 
Temminck bij. 

07-07-2020 

BR 15-12-2020 Vragen LLB over nazorgfonds stortplaatsen Avri” 

1. Moet de gemeente nu wel of niet gaan 

betalen, of echt pas over 10 jaar? 

2. Er wordt over 10 jaar een besluit genomen 

over de overdracht, die uiteindelijk dus 

langer kan duren? 

3. Wordt door de Avri een risico-analyse 

gemaakt voor de komende 10 jaar, omdat 

dan de stortplaatsen nog in eigendom zijn, 

is de Avri daarvoor verzekerd, welke kosten 

komen er nog aan voor de inwoners van 

onze gemeente? 

4. Wat is er besproken in de laatste AB-

vergadering van de Avri? 

5. Waarom wordt de raad hiermee voor een 

voldongen feit geplaatst? 

IJff  In behandeling  

OV 12-01-2021 Nog een tweetal toezeggingen door wethouder van 
Maanen bij Schuldhulpverlening; 
Komt toch met een beleidsplan 
Schuldhulpverlening. Voorafgaand hieraan komt hij 
met een planning hieromtrent.   
Komt ook een onderzoek kredietbank/kredietfonds. 

Van Maanen    
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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

OV 12-01-2021 Instemming zienswijzennota en gewijzigde 
vaststelling OBP dijkversterking GoWa 
GroenLinks 
1. Aparte paragraaf meekoppelkansen 
toevoegen? 
2. Pag 25: Kropse Waard Haaften winnen 
materiaal, dat deels gebruikt kan worden voor de 
dijkversterking, gaat het om afgravingen en 
waarvoor is de rest van het materiaal dan bedoeld? 
Is hier sprake van commerciële exploitatie van het 
gebied? 
3. De bomenkap in de Kropse Waard Haaften 
om ruimte te maken voor de rivier en het voorstel tot 
buitendijks bouwen op het Heufterrein in Vuren. Zijn 
dat geen 2 tegengestelde belangen? 
4. Er blijken verschillende technieken te 
bestaan voor het plaatsen van een damwand. Is al 
bekend van welke techniek gebruik gaat worden 
gemaakt op de Kaap van Haaften? 
5. Er gaat 8 ha van het Heufterrein gebruikt 
worden voor de dijkverzwaring, klopt dat? Het 
gebied zelf is 16 ha groot, wat betekent dat de helft 
van dit gebied opgeofferd gaat worden voor de 
dijkverzwaring. Daarnaast zijn er plannen om in de 
rest van het natuurgebied huizen worden gebouwd. 
Blijft er nog wel iets over van dit unieke 
natuurgebied? 
6. Zijn de diverse snelheidsmaatregelen op de 
dijken bindend als we instemmen met deze nota? 
Komen de snelheidsremmende maatregel die nu al 
op de dijken aanwezig zijn terug op de plaats waar 
ze nu ook al zijn aangebracht?  
ChristenUnie 
1. Wethouder Klein zegt toe dat de 
beantwoording aan de insprekers ook verstrekt zal 
worden aan de raadsleden. 
GroenLinks 
2. Wethouder Klein zegt toe dat ze de 
informatie over de meekoppelkansen zal delen met 

Klein-de Jong    
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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

de raad, hoewel het geen onderdeel is van deze 
bestemmingsplanwijziging dijkversterking. 
Dorpsbelangen 
3. Wethouder Klein zegt toe dat ze schriftelijk 
zal reageren op de vraag over heet aanbrengen van 
een horizontale of verticale betonplaat onder de 
woningen om het kwelwater tegen te gaan. 

OV 12-01-2021 ongewijzigde vaststelling OBP Buitengebied 
Neerijnen, veegplan 2017, herziening Molenstraat 45 
Ophemert 
LLBWB: de vragen die dinsdagmiddag 12 januari 
nog zijn gesteld worden beantwoord en verstrekt 
aan de raad- en burgerleden voor de 
raadsvergadering van 26 januari. De beantwoording 
van de vragen kunnen reden zijn voor debat, daarom 
is het door deze fractie als bespreekstuk 
opgenomen op de raadsagenda. 

Klein-de Jong    

OV 12-01-2021 vaststelling OBP Karnheuvelstraat 1 Est en 
Neerijnense Mark 8 Neerijnen 
ChristenUnie 
Wethouder Klein zegt toe schriftelijk te zullen 
reageren op de vraag naar het akoestisch 
onderzoek, waarin staat dat er 1 woning 
(Karnheuvelstraat 12) in de knel komt. Kan dit nog 
tot problemen leiden? 

Klein-de Jong    

BR 26-01-2021 Mevrouw Karsemeijer vraagt n.a.v. IN002; 
beantwoording vragen D66 inzake algoritmes, op 
welk moment in het jaar de raad geïnformeerd 
wordt over de toegezegde monitoring van 
algoritmes. Wethouder Goossens zegt toe deze 
schriftelijk te beantwoorden. 

Goossens    

BR 26-01-2021 De vraag van LLB m.b.t. Overgangsrecht, volgens 
LLB is het overgangsrecht niet van toepassing, zal 
wethouder Klein schriftelijk beantwoorden 

Klein-de Jong    

BR 26-01-2021 Wethouder Klein antwoordt dat als zij op de steun 
van de meerderheid van de raad kan rekenen, zij 
bereid is namens de gemeente West Betuwe een 
brief te sturen aan de staatssecretaris met het 

Klein-de Jong    



Lijst toezeggingen gemeente West Betuwe 2019/2020/2021     Versie 17-02-2021 
 

Groen = afgehandeld                        Geel = in behandeling 
BV = beeldvormende voorronde    OV = oordeelsvormende voorronde BR = besluitvormende raad 

5 

Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

verzoek om opvolging te geven aan de motie van 
Van Helvert c.s. (m.b.t. radartoren Herwijnen) 

BR 26-01-2021 Wethouder Goossens zegt toe uit te zoeken we 
gebruik maakt van kasteel Neerijnen. 

Goossens    

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    

BR 26-01-2021 De heer Kievit vraagt naar de stand van zaken m.b.t. 
herbegraven. De wethouder zegt toe dit schriftelijk 
te beantwoorden. 

Klein-de Jong    

OV 09-02-2021 Voorstel tot gewijzigde vaststelling BP partiele 

herziening De Plantage ZuidWest Meteren 

Wethouder Klein zegt toe: 

1. Een onderbouwing voor de toegepaste 

parkeernorm aan te leveren bij de raad 

voor de besluitvorming op 2 maart 2021 

2. Schriftelijk te zullen reageren op de vraag 

van de SGP over de aanleg van het park 

3. Inzichtelijk te zullen maken hoe de 

kostenverhouding zal zijn als er woningen 

opgeofferd worden voor meer 

parkeervoorzieningen in dit deel van de 

wijk 

4. Een globaal rekensommetje te kunnen 

maken voor de meerkosten bij een verdere 

vergroening van deze wijk t.b.v. 

klimaatadaptie 

Klein-de Jong    

OV09-02-2021 Zonnepark Ridderslag Beesd IJff    
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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

Juridisch te zullen laten uitzoeken wat de 

consequenties voor de gemeente zou kunnen 

zijn als we niet verder gaan met dit 

principeverzoek, omdat het plan niet voldoet 

aan de beleidskader Zon, er volgens haar geen 

concrete toezeggingen zijn gedaan in het 

verleden en het merendeel van de fracties nu 

negatief staat tegenover dit project. Ze zal de 

uitkomst van die verkenning met een 

Informatienota met de raad communiceren en 

het college gaat niet verder met de uitwerking 

van dit principeverzoek. 

 

 

. 

 


