
Inventarisatie vergaderstukken gemeenteraad West Betuwe 
– Raadcyclus 2021-05 (versie 12 april 2021) 

Port.houder Zaak_nr. Beeld- 
vorming 
do 6 mei 

Oordeel- 
vorming 
11 mei 

Besluit- 
vorming 
25 mei 

Vergaderstukken ↓                                                                                      Aanvang vergadering →   20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 

 Voorstel tot instemming met de Uitvoeringsagenda en het procesvoorstel aan de provincie 
voor de Rotonde Hellouw (BA 25-05) 

Goossens  x 1 X 

 Voorstel tot vaststelling Beleidsplan Regionale Adaptie Strategie : Rivierenland 
klimaatbestendig – samen aan de slag” (BA 25-05) 

IJff  x 1 X 

 Voorstel tot vaststelling Beleidsplan geluidbeleid (BA 25-05) IJff  x 1 X 

 Voorstel tot vaststelling Beleidsvisie huisvesting arbeidsmigranten (BA 25-05) IJff  x 1 X 

 Voorstel tot vaststelling BP dijkversterking Tiel – Waardenburg (TiWa) (BA 25-05) Klein  6 mei 2 X 

 Voorstel tot vaststelling Verordening adviesrecht raad onder de omgevingswet en 
participatie bij buitenplanse omgevingsplan activiteiten (BA 25-05) 

Klein 
Stappershoef 

  2 X 

 Voorstel tot vaststelling Mobiliteitsprogramma West Betuwe 2021-2025 (BA 29-04; B&W 02-
03, aangehouden, moet veel aan worden gewijzigd, doorschuiven naar MEI) 

Goossens 136837 x 1 X 

 Voorstel tot vaststelling Nota uitgangspunten omgevingsplan (BA 29-04; schrijven Nota is 
meer werk dan vooraf was voorzien, derhalve niet tijdig gereed en doorschuiven naar MEI) 

Klein ….. x 2 X 

 Voorstel tot vaststelling Beleidsplan Natuur- / natuurlijk begraven West Betuwe (BA 29-06) Klein  x 2 X 

 Voorstel tot beschikbaar stellen Voorbereidingskrediet nieuwe gemeentewerf en 
instemming met de samenwerkingsovereenkomst (BP 30-03;  was niet tijdig gereed, 
derhalve doorgeschoven naar MEI) 

Klein  6 april 2 X 

 Voorstel tot goedkeuring Herinrichting “woonwagenlocatie De Griend Waardenburg” (alsnog 
toegevoegd aan BA) 

Klein  x 2 X 

 Voorstel tot vaststelling Kadernota vastgoed (BA nieuw toegevoegd) Bezooijen  x 1 X 

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

 BV1: MIRT A2 - dijkversterking TiWa (digitaal) 

 BV2: gebiedsmarketing (digitaal) 

 GO:  deze vergadering wordt in optie gehouden voor de uitloop oordeelsvorming op 11 mei 

….. 
….. 

 X 
X 

 
 

18 mei 

 

Informatie vanuit het college  Verstrekt:    

       

Personele inzet   1/2 1/2  

 Voorzitter 

 Raadsadviseur/Griffier 

 Moderator 

  JvdB/JdG 
CS/KS 

x 

FB/VB 
CS/KS 

x 

SS 
HvdG 

 
Geel gearceerd = op moment van plaatsing in dit overzicht, zijn de vergaderstukken nog niet binnen bij de Griffie! 
Groen gearceerd = wel opgenomen in Bestuurlijke planning maar niet via het college van B&W aangeleverd en daarmee door naar een volgende cyclus! 


