
Inventarisatie vergaderstukken gemeenteraad West Betuwe 
– Raadcyclus 2022-03 (versie 7 februari 2022) 

PH Zaak_nr. Beeld- 
vorming 
di. 1 mrt 

Commissie 
di. 8 mrt 
wo. 9 mrt 

Besluit- 
vorming 
di. 22 mrt 

Vergaderstukken ↓                                                                                      Aanvang vergadering →   20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 

• Voorstel tot vaststelling van het Welstandsbeleid (BA-2022; na beeldvorming op 14-12 
mogelijk uitstel besluitvorming naar maart 2022; beleidsplan en raadsvoorstel niet tijdig 
gereed derhalve in overleg griffie-ambtenaar-wethouder uitgesteld tot Q 2022-2; BA-update 
1.4: doorschuiven naar Q3) 

Klein  BB14-12-21 
BA/BB 

  

• 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) (BA-update 2002-1.2, meer tijd nodig derhalve 
door naar Q 2022-2; BA-update 1.4: opgenomen in cyclus april) 

IJff  BB02-11-21 
BA/BB 

  

• Voorstel tot vaststelling Beleidsplan parkeermogelijkheden gemeente West Betuwe (BA-
december; BA-update 11.0 doorschuiven naar Q1-2022) 

Goossens  BA/BS   

• Voorstel tot vaststelling Leegstandsverordening (winkelpanden) (BA-november; BA-update 
10.0 krappe bezetting team economie en wachtend op invulling uitbreiding formatie n.a.v. 
aangenomen motie, doorschuiven naar dec; BA-update 11.0 doorschuiven naar Q1-2022) 

Goossens  BA/BS 
Wordt 

infonota 

  

• Voorstel tot vaststelling Verordening instellen commissie ruimtelijke kwaliteit inclusief 
Rijksmonumenten (voor de inhoudelijke harmonisatie van het Welstandsbeleid is intensievere 
participatie gewenst door uw raad. Hiervoor wordt meer tijd uitgetrokken en vanwege de 
koppeling met het instellen van een commissie schuift dit door naar Q1-2022; BA-update 
2022-1.3: doordat het Welstandsbeleid doorschuift, schuift ook dit voorstel door naar Q2) 

Klein  BA/BO   

• Voorstel tot vaststelling van de Visie Fruitdelta Gebiedsagenda 2030 (BA-2022; BA-update 
1.4: proces wordt door Avri anders ingestoken, derhalve schuift dit door naar Q4) 

Klein  BA/BO   

• Voorstel tot vaststelling van de Visie strategisch koersdocument/houtkoolschets Avri (BA-
2022; BA-update 1.4: de stukken komen pas half april naar de gemeente, derhalve 
doorschuiven naar cyclus juni; B&W …) 

IJff  BA/ntb   

• Voorstel tot vaststelling Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit 
(B&W 01-02) 

Klein 391157  R  

• Voorstel tot gewijzigde vaststelling OBP “Waaldijk 4 Opijnen” (B&W 30-11) Klein 13784  R  

• Voorstel tot vaststelling Subsidieverordening verwerking hemelwater West Betuwe en de 
lijst van maatregelen afvoer hemelwater (B&W 01-02) 

Klein  
386104 

BA/BB  
R 

 

• Voorstel tot vaststelling BP “Veerstraat 23 en 25 Waardenburg” (BA-update 1.3; B&W 18-01) Klein   R  

• Voorstel tot vaststelling van aanvullende kaders voor grootschaligere huisvesting 
arbeidsmigranten (werkgroep huisvesting arbeidsmigranten 12-01; Presidium 14-02) 

IJff  Info-jan. R  

• Voorstel tot vaststelling Organisatieverordening gemeentebestuur WB 2022 (werkgroep 
vergaderstructuur; Presidium 14-02) 

Stoop   B  

• Voorstel tot vaststelling Reglement van orde gemeenteraad WB 2022 (werkgroep 
vergaderstructuur; Presidium 14-02) 

Stoop   B  

• Voorstel tot vaststelling Verordening raadadviescommissies WB 2022 (werkgroep 
vergaderstructuur; Presidium 14-02) 

Stoop   B  



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

• BV1: … (fysiek/…) 

• BV2: … (fysiek/…) 

• GO:  ….. 

….. 
….. 

 Geen 
Geen 

 

 
 

Geen 

 

Informatie vanuit het college  Verstrekt:    

•       

•       

Personele inzet   1/2 S/R/B  

• Voorzitter 

• Raadsadviseur/Griffier 

• Moderator 

  VB/FB 
CS/KS 

../.. 

TK/JdG/FB 
CS/KS/HG 

../../.. 

SS 
HG 

 
Geel gearceerd = op moment van plaatsing overzicht t.b.v. bespreking in Presidium, zijn deze 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 
Kolom Commissie: 
R = Ruimte op de dinsdag: verkeer en vervoer – economie – duurzaamheid en milieu – volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 
S = Sociaal op de dinsdag: onderwijs – sport, cultuur en recreatie – sociaal domein en volksgezondheid 
B = Bestuur op de woensdag: bestuur en ondersteuning – veiligheid – financiering en algemene dekkingsmiddelen – P&C-cyclus 
 


