
Inventarisatie vergaderstukken gemeenteraad West Betuwe 
– Raadcyclus 2022-04 (versie 15 maart 2022) 

PH Zaak_nr. Beeld- 
vorming 
di. 5 apr 

Commissie 
di. 12 apr 
wo.13 apr 

Besluit- 
vorming 
di. 26 apr 

Vergaderstukken ↓                                                                                      Aanvang vergadering →   20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 

• Voorstel tot vaststelling BP “Heuffterrein Vuren” (BA-update 9.0, de verwachting is dat 
omstreeks eind 2021/begin 2022 het OBP ter inzage wordt gelegd en derhalve de vaststelling 
is beoogd rond de zomer 2022; BA-update 1.4: opgenomen in cyclus juni) 

ntb     

• Voorstel tot vaststelling Verordening nadeelcompensatie Omgevingswet en intrekking 
Verordening planschade (BA-oktober; BA-update 9.0 vng-modelverordening te laat binnen, 
derhalve doorschuiven naar december; BA-update 2022-1.4: opgenomen in cyclus mei) 

ntb ….. BA   

• Voorstel tot vaststelling 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; B&W …) 

ntb     

• Voorstel tot vaststelling Beleidsplan Lokale Adaptie Strategie (BA-update 1.4; B&W …) ntb     

• Voorstel tot vaststelling geactualiseerde Verordening kwaliteit VTH (BA-update 1.4; B&W …) ntb     

• Voorstel tot vaststelling BP “De Vergt Waardemburg” (BA-update 1.4; B&W …) ntb     

• Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. de realisatie van een Beachveld 
Geldermalsen (BA-update 1.4; B&W …) 

ntb     

• Voorstel tot … (B&W …)      

• Voorstel tot … (B&W …)      

• Voorstel tot … ( B&W …)      

• Voorstel tot … (B&W …)      

• Voorstel tot … (B&W …)      

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

• BV1: … (fysiek/…) 

• BV2: … (fysiek/…) 

• GO:  kennismaking/introductie GRen aan de nieuwe raden (regionaal georganiseerd) 

….. 
….. 

 X 
X 

 
 

19 apr 

 

Informatie vanuit het college  Verstrekt:    

•       

•       

Personele inzet   1/2 S/R/B  

• Voorzitter 

• Raadsadviseur/Griffier 

• Moderator 

  ../.. 
CS/KS 

../.. 

../../.. 
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 
 


