
Inventarisatie vergaderstukken gemeenteraad West Betuwe 
– Raadcyclus 2021-08 (versie 16 augustus 2021) 

Port.houder Zaak_nr. Beeld- 
vorming 
7 sept 

Oordeel- 
vorming 
14 sept 

Besluit- 
vorming 
28 sept 

Vergaderstukken ↓                                                                                      Aanvang vergadering →   20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 

 Voorstel tot vaststelling Beleidsplan parkeermogelijkheden West Betuwe (BA update 6.0: 
schuift door naar december) 

Goossens     

 Voorstel tot vaststelling Verordening instellen commissie ruimtelijke kwaliteit –
Omgevingswet-  (BA update 6.0: schuift door naar november) 

Klein     

 Voorstel tot vaststelling Kadernota sport 2022-2026 (BA kwartaal 3) Maanen  6 mei/BB 
7 sept/BS 

1 X 

 Voorstel tot vaststelling Participatiebeleid en de Participatieverordening (BA kwartaal 3) Stappershoef  9 maart/BB 
7 sept/BS 

1 X 

 Voorstel tot vaststelling Visie en uitvoeringsprogramma gebiedsmarketing (BA-update 5.0; 
besluitvorming naar september) 

Stappershoef  6 mei/BB 
7 sept/BS 

1 X 

 Voorstel tot definitieve locatiekeuze woonwagenlocatie “De Griend” Waardenburg en het 
beschikbaar stellen van het krediet voor de herinrichting (BA-update 5.0: onderzoek 
locatiekeuze is doorgeschoven naar juni, daardoor schuift kredietaanvraag door naar sept) 

Klein  1 juni/BO 
BA 

2 X 

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

Stappershoef  8-9-‘20/BO 
9 maart/BB 
7 sept/BS 

1 X 

 Voorstel tot vaststelling Beleidsplan Schuldhulpverlening en Verordening beslistermijn 
Schuldhulpverlening (BA-update 5.0: doorgeschoven naar september) 

Maanen ….. BA 1 X 

 Voorstel Vrijgeven concept-omgevingsvisie voor inspraak- en participatietraject –roadshow- 
(BA-update 6.0: schuift door naar Beeldvorming op 5 oktober en Besluitvorming in febr.2022) 

Klein     

 Voorstel zienswijze/krediet toezicht kosten glasvezelproject (B&W 11-05; aangehouden in 
college, derhalve door naar september) 

Goossens 601713  2 X 

 Voorstel tot instemming met het Rapport Avri en overnemen van de aanbevelingen 
(raadsvoorstel wordt voorbereid door de griffiers uit de deelnemende gemeenten) 

IJff   2 X 

 Voorstel tot het indienen van een zienswijze op het voorkeursalternatief MIRT A2 Deil-Vught 
(BA-update 6.0) 

Goossens  24 mrt/BO 
16 juni/BO 
7 sept/BS 

2 X 

 Voorstel tot instemming/vaststelling van het Regionaal Economisch Ambitiedocument (BA-
update 6.0: maand eerder gereed) 

Goossens  11 nov/BO 
16 febr/BO 

BA 

2 X 

 Voorstel tot vaststellen van de APV-West Betuwe 2021 (BA-update 6.0: het betreft hier een 
technische update van de verordening) 

Stoop  BA 1 X 

       

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

 BV1: Participatiebeleid en participatieverordening/cultuur- en erfgoedbeleid/visie en 
uitvoeringsprogramma gebiedsmarketing (fysiek/digitaal) 

 BV2: MIRT A2/kadernota Sport (fysiek/dorpshuis De Koeldert Waardenburg) 

  

Stappershoef 
 
Goossens/ 
Maanen 

  
 
 
 

 
 
 

 

 



 GO:  kennismaking met primair onderwijs (fysiek/vanuit aula 1 der basisscholen) 

  

Bezooijen JdG/CS 21 sept 

Informatie vanuit het college  Verstrekt:    

       

Personele inzet   1/2 1/2  

 Voorzitter 

 Raadsadviseur/Griffier 

 Moderator 

  JdG/JB 
CS/KS 

EN/MdW 

FB/VB 
CS/KS 

../.. 

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 vorige Bestuurlijke planning(en)! 
 
Kolom Beeldvorming: 
BA = voorstel vanuit Bestuurlijke Agenda voor beeldvorming op dit onderwerp! 
BO = beeldvorming Oriëntatie: bedoeld om je te oriënteren op, of je te informeren over nieuw onderwerp of thema 
BB = beeldvorming Beleidsvorming: bedoeld om informatie te vergaren ter voorbereiding op het schrijven van een beleidsplan of beleidsnotitie 
BS = beeldvorming Besluitvorming; bedoeld voor het doorspreken van een technisch ingewikkeld raadsvoorstel ter voorbereiding op de oordeelsvorming en besluitvorming 


