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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 

 Bijeenkomst heeft plaatsgevonden 01-06-21 

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 brengt de mogelijkheden in kaart en 

neemt dit najaar een besluit over de 

vervolgstappen. 
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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

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 vastgesteld op 25-05-2021  

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 

 Wordt meegenomen in het participatiebeleid, dat 

is aangeleverd voor de raadsvergadering van 28 

september. 

 

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 12-05-21 Raadsinformatienota is aangeleverd 12-05-21 

BR 30-03-2021 De heer Nijhoff meldt dat er tot op heden nog geen 

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 

IJff 07-04-21 Beantwoord per mail 07-04-21 
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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

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 15-04-21 Beantwoord per mail 15-04-21 

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. 

 

OV 13-04-2021 Voorstel tot vaststelling concept-zienswijzennota 

en gewijzigde vaststelling van het 

Bestemmingsplan “Welkoop Geldermalsen”; 

wethouder Sietske Klein – de Jong 

1. Op de vraag van LLBWB zegt de 

wethouder toe de inhoud van de 

overeenkomst met de raad te delen. 

2. Op de vraag van DB zegt de wethouder 

toe informatie te zullen verstrekken over 

de venstertijden (laad en lostijden). 

3. Op de vraag van SGP zegt de wethouder 

toe te zullen kijken op welke wijze er 

meer groen kan worden aangebracht in 

deze schakelzone. 

 

Klein-de Jong 15-04-2021 T.a.v. toezegging 1:        

Het is niet gebruikelijk om overeenkomsten 

integraal met derden te delen  Op grond van 

artikel 6.2.12 van het Besluit op de 

Ruimtelijke Ordening heeft een zakelijke 

omschrijving van deze overeenkomst met 

ingang van 22 maart 2013 ter inzage bij het 

klantencontactcentrum van de gemeente 

gelegen. In de overeenkomst is opgenomen 

dat Middengebied BV een eerste recht van 

koop heeft op de huidige locatie van de 

Welkoopwinkel. Het is aan de eigenaar van 

de Welkoop om de gronden aldaar te koop 

aan te bieden, waarna de ontwikkeling in de 
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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

richting van woningbouw verder kan 

plaatsvinden. 

 

T.a.v. toezegging 2: 

Venstertijden zijn generiek geregeld in de 

APV. Het is niet gebruikelijk om per project 

aparte venstertijden af te spreken. De 

situatie ter plaatse geeft daar ook geen 

aanleiding toe. De rotonde is overzichtelijk 

en de komst van de Welkoop aldaar draagt 

niet bij tot een verkeersonveilige situatie. 

 

T.a.v. toezegging 3: 

In de bijlage van de overeenkomst met de 

Welkoop is te zien dat op het terrein van de 

Welkoop in voldoende groen is voorzien. 

Indien de vraag een bredere reikwijdte 

beoogt (deze schakelzone) dan is het in het 

algemeen zo dat in het groenbeleidsplan de 

aanleg van extra groen niet is opgenomen. 

Er is ook geen groenstructuurplan. Het 

college zal in het geval zich toekomstige 

initiatieven aandienen in de schakelzone, 

bezien of groen in de verdere ontwikkeling 

van de zone een grotere en publieke rol kan 

gaan vervullen. Op dit moment zijn in dit 

gebied geen grote ingrepen in het gebied 

voorzien.  
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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

BV 06-05-2021 Vragen Martha Kool – CU bij Bouwen aan sociale 

kracht: 

• Lokaal preventie akkoord wordt aan de raad 

aangeboden als VNG akkoord heeft gegeven. 

• Overzicht sociale kaart nazenden. 

Van Maanen  Zodra deze documenten gereed zijn worden 

ze aan de raad verstrekt. 

 

OV 11-05-2021 Voorstel tot vaststelling Beleidsplan Regionale Adaptie 

Strategie (RAS): 

• D66 zegt dat er tekst ontbreekt in de stukken. 

• DB en SGP vragen om een toevoeging van 

veeteelt bij Ambitie 3: Vitale en 

toekomstbestendige landen tuinbouw in 

RV2021-046 Bijlage 1 

IJff 19-05-21 Beantwoord per mail 19-05-21 

OV 11-05-2021 Voorstel tot vaststelling Definitief bod 1.0 Regionale 

Energie Strategie (RES) Rivierenland 

• CDA kondigt amendement aan als 

zoekgebieden toch ook langs provinciale 

wegen dreigen te komen voor toekomstige 

windenergieprojecten. De portefeuillehouder 

zegt verduidelijking toe om amendement 

overbodig te maken. 

 

IJff 19-05-21 Beantwoord per mail 19-05-21 

BR 25-05/26-05 Vaststellen bestemmingsplan  

Boutensteinseweg te Enspijk 

 

Een aantal fracties vraagt heel nadrukkelijk aandacht 

voor de verkeersveiligheid ter plaatse. De wethouder 

zegt toe dit punt te bespreken met de provincie en de 

initiatiefnemer, de firma Kemp. 

 

Goossens  Wordt meegenomen in vervolgproces rondom 

de realisatie van de nieuwe gemeentewerf. 

 

 Mevrouw Van Kuilenburg vraagt n.a.v. het principe 

besluit woningbouw Est wat de procedure is nu het 

verzoek is ingediend. Wethouder Klein antwoordt dat 

zij de vraag m.b.t. de procedure principe verzoek Est 

schriftelijk zal beantwoorden. 

Klein-de Jong 23-06-21 Beantwoord per mail 23-06-21 
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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

BV 01-06-2021 Kennismaking Jongerenraad: 

- Deel de adviezen die het college van B&W van de 

jongerenraad krijgt ook altijd met de 

gemeenteraad. 

  Opgenomen in standaardprocedure  

OV1 08-06-2021 Voorstel tot vaststelling Regioplan beschermd wonen 

en maatschappelijke opvang: 

- De wens om een onafhankelijk voorzitter aan te 

stellen zal worden meegenomen in de uitwerking .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ook tussentijds evalueren zal in de uitwerking worden 

meegenomen. Op het moment dat er geld uit het Rijk 

komt is dat een goed moment. 

 

 

 

Overzicht van de Wmo-cijfers Beschermd Wonen 

Van Maanen  - In alle gemeenten in Rijk van Nijmegen, 

regio Rivierenland en de gemeente 

Nijmegen ligt het regioplan ter 

besluitvorming voor aan de gemeenteraad. 

De aandachtspunten die door de 

gemeenteraden worden meegegeven 

worden verzameld om zicht te krijgen op 

punten die aanpassing behoeven dan wel 

nader moeten worden uitgewerkt in de 

dienstverleningsovereenkomst (DVO). Het 

streven is om de DVO in Q3 2021 aan de 

colleges voor te leggen. Zoals tijdens de 

oordeelsvormende raad van 8 juni 

aangegeven brengen we vanuit West 

Betuwe de wens om een onafhankelijk 

voorzitter in. Zoals in artikel 8 van de 

centrumregeling opgenomen is het aan de 

deelnemende gemeenten om te kiezen voor 

de aanstelling van een onafhankelijke 

voorzitter en regionale procesmanager. 

 

- Tussentijds evalueren: er zijn meerdere 

gemeenten die al het signaal hebben 

afgegeven dat evaluatie over 4 jaar te lang 

is en dat over 2 jaar een meer passende 

termijn is. 

 

Aangeleverd op 15-06-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-06-21 

OV1 08-06-2021 Voorstel tot vaststelling Detailhandelsbeleid West 

Betuwe 2020-2025: 

Goossens  We denken mee met ondernemers. Dit doen we 

door samen met ondernemers te kijken hoe we 
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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

-Met ondernemers mee te willen denken, dit n.a.v. de 

inspreker en concrete vragen van diverse fracties wat 

dit betreft.  

 

hun wensen mogelijk kunnen maken. Dit is 

tevens het uitgangspunt van de nog te 

implementeren Omgevingswet. We streven 

ernaar bij ondernemers langs te gaan. Dit doen 

we ook bij inspreker, de heer Brinkman. Een 

afspraak hiervoor is inmiddels gepland. 

 

Daarnaast monitoren we in de toekomst 

tweejaarlijks de uitvoerbaarheid van het beleid. 

Dit doen we samen met lokaal betrokkenen. 

OV2 08-06 Voorstel beschikbaar stellen voorbereidingskrediet 

nieuwe gemeentewerf 

1. Op verzoek van het CDA zegt de wethouder 

toe binnen 3 maanden met een plan van 

aanpak te komen voor een integrale aanpak 

van de verkeersveiligheid op de kruising bij de 

Boutensteinseweg. 

2. Op verzoek van LLB zal de wethouder hierin 

ook het doortrekken van het fietspad vanuit 

Haaften naar deze kruising bij de 

Boutensteinseweg meenemen. 

Klein-de Jong  We zijn, op zowel bestuurlijk als ambtelijk 

niveau, in overleg met de provincie om te komen 

tot een procesaanpak. 

 

BR 24-06-2021 In de raadsvergadering van 24 juni jl. stelde de heer 
Mulder van de SGP-fractie een vraag bij het onderwerp 
GGD Gelderland-Zuid begroting en jaarrekening. De 
heer Mulder stelde de vraag of er voor de extra taken 
van de GGD, waaronder de Wet Zorg en Dwang en 
automatiseringstaken, geld beschikbaar is vanuit het 
gemeentefonds.  

Van Maanen 03-08-21 Beantwoord per mail 03-08-21 

BR 29/30-06-

2021 

Naar aanleiding van het verslag vraagt de fractie DB of 

er ambtelijk contact is geweest met de gemeente 

Gorinchem in verband met het voornemen om de 

kruimelprocedure toe te passen op een plan naast Fort 

Vuren en zo ja, kan de raad het verslag daarvan 

ontvangen. Zo niet, kan dit alsnog plaatsvinden en het 

Klein-de Jong  Het contact wordt op korte termijn gelegd.  
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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

verslag verstrekt worden aan de raad. De voorzitter 

zegt schriftelijke beantwoording toe. 

BR 29/30-06-

2021 

De vraag van de fracties LLB en SGP m.b.t. de 

fietssuggestiestroken langs de Boutensteinseweg zal 

wethouder Klein schriftelijk beantwoorden. Wethouder 

Klein zegt eveneens toe de kosten voor een fietstunnel 

en fietssuggestiestroken inzichtelijk te maken. 

Klein-de Jong 15-07-21 Beantwoord per mail 15-07-21 

BR 29/30-06-

2021 

Wethouder Van Maanen zegt een informatienota toe 

waarin uiteengezet wordt hoe het kinderbeleid binnen 

het sociaal domein van  de gemeente West Betuwe 

wordt gevoerd en op basis daarvan het gesprek aan te 

gaan over mogelijke verbeteringen. Wethouder Van 

Maanen koerst op behandeling van de informatienota 

in de cyclus van oktober 2021. 

Van Maanen  Informatienota is in voorbereiding  

BR 29/30-06-

2021 

Wethouder Klein meldt t.a.v. de Steengoed challenge 

Buurmalsen er een initiatief is geselecteerd namelijk 

“duurzaam West Betuwe” in overleg met de provincie 

worden nu de vervolgstappen bepaald. De wethouder 

zegt toe de communicatie over de inhoud van het 

initiatief richting de raad op te pakken. 

Klein  Zodra er iets te melden is, wordt de raad daarvan 

op de hoogte gebracht. 

 

BR 29/30-06-

2021 

Mevrouw Van Kuilenburg meldt dat de Raad van State 

het bestemmingsplan t.b.v. het CPO Opijnen is 

geschorst. Dit betekent dat de initiatiefnemer voorlopig 

niet kan bouwen. Zij vraagt hoe dit kan en hoe het 

college dit op gaat lossen. Wethouder Klein zal de 

vraag schriftelijk beantwoorden. 

Klein 21-07-21 Beantwoord per mail 21-07-21 

BR 08-07-2021 Er zitten diverse woningbouwprojecten in de pijplijn en 
met verschillende initiatiefnemers is men in overleg. 
Wethouder Klein zegt toe dit beter zichtbaar te maken 
naar de raad en de inwoners. 
 

Klein  In augustus komt de notitie 

woningbouwprogrammering in het college. In 

deze notitie zijn alle projecten genoemd en 

geprioriteerd. Daarbij zal ook een Informatienota 

zitten om de raad te informeren over de 

programmering. De raad heeft daarmee een 

overzicht aan welke projecten wordt gewerkt de 

komende tijd. 
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