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Inleiding 
 
De bestuurlijke planning 
De bestuurlijke planning 2022 is een inzicht gevend document waarmee het college de raad en het 

presidium inzicht geeft in de stukken die het in 2022 voornemens is naar de raad te sturen. De planning 

is gebaseerd op huidige inzichten en gestreefd wordt deze ook uit te voeren. De planning is daarmee 

niet vrijblijvend, maar tegelijkertijd ook niet in beton gegoten. Er zijn voortdurend interne en externe 

ontwikkelingen die de realisatie van de planning beïnvloeden. Heel specifiek voor 2022 geldt dat de 

verkiezingen in maart voor een verandering in politiek-bestuurlijke prioriteiten en portefeuillehouder 

kunnen zorgen, met gevolgen voor de planning.  

 
Vooruitblik en update 
In de bestuurlijke planning van 2022 kijken we 6 maanden in detail vooruit. De rest van het jaar is per 

kwartaal inzichtelijk gemaakt. Iedere maand wordt een update van de bestuurlijke planning aan het 

presidium verstrekt. Daarin wordt ook een nieuwe maand in detail ingevuld. In de maandelijkse update 

geeft het college verder gemotiveerd de wijzigingen in de planning door. 

 

Inhoud 
De bestuurlijke planning voorziet achtereenvolgens in de volgende informatie: 

▪ Onderwerp 

▪ Toelichting: een korte toelichting over de context van het onderwerp; 

▪ Begroting: de hoofdstukken van de programmabegroting die raken aan het onderwerp; 

▪ PF: de portefeuillehouder; 

▪ Verschijning: de verschijningsvorm waarin een stuk naar de raad wordt gebracht; 

▪ Beeldvorming: dit onderdeel beantwoordt de vraag of, en zo ja, welk type beeldvormende sessie 

gewenst is. Daarin worden drie typen beeldvorming onderscheiden: 

1. Oriëntatie, oriënteren op en informeren over nieuw onderwerp of thema; 

2. Beleidsvorming, voorbereiding op beleidsplan of -notitie; 

3. Besluitvorming, technisch ingewikkeld raadsvoorstel voorafgaand aan besluitvorming; 

 

▪ Participatie: de voorgenomen mate van participatie door de samenleving. Daarbij gaan we uit van 

de participatieladder zoals die is opgenomen in het door de raad vastgestelde Participatiebeleid. 

Deze bestaat uit vijf treden: 

1. Informeren door eenzijdige communicatie; 

2. Raadplegen door vraag en antwoord; 

3. Adviseren door dialoog; 

4. Coproduceren; 

5. Meebeslissen. 

 

Evenals vorig jaar zijn de onderdelen Beeldvorming en Participatie een advies aan het presidium. Het 

presidium bepaalt uiteindelijk de agenda van de beeldvormende vergadering. Tevens kan het een 

voorkeur uitspreken voor een andere mate van beeldvorming.  

 

Volledigheid 
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De voorliggende bestuurlijke planning is een inschatting van de onderwerpen die in 2022 op de 

bestuurlijke planning komen. Dit betekent niet dat deze op moment van schrijven volledig is. Er kunnen 

door lokale, regionale of landelijke (politieke) ontwikkelingen of nieuwe wensen extra onderwerpen op de 

bestuurlijke planning terecht komen. Tevens geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat als gevolg 

van de verkiezingen er verschuivingen kunnen/zullen plaatsvinden als gevolg van nieuwe bestuurlijke 

keuzes. In dat geval wordt dit duidelijk aangegeven bij de maandelijkse update. 

 

Bestemmingsplannen 

Specifiek geldt dit ook jegens bestemmingsplannen. De planningen daarvan zijn erg afhankelijk van de 

(mate van) inspraakreacties, bezwaren en mogelijke extra onderzoeken. Daarom zullen de 

bestemmingsplannen pas worden toegevoegd aan de bestuurlijke planning wanneer deze definitief ter 

vaststelling aan de raad worden voorgelegd. 

 
  



 
2 | BESTUURLIJKE PLANNING 2022 

 

Overzicht wijzigingen versie 1.3 
Op deze bladzijde staan de wijzigingen opgesomd, welke sinds de vorige versie (1.2) zijn opgetreden en welke motivatie daaraan ten grondslag ligt. 

 

Onderwerp Oorspronkelijke 

planning 

Nieuwe 

planning 
Portefeuillehouder 

Motivatie 

Actualisatie Notitie 

Uitgangspunten Regionale 

Energiestrategie (RES) 

Rivierenland 

- 01-02-2022 IJff Was nog niet opgenomen in de Bestuurlijke Planning. Nu toegevoegd. 

Centraal tellen van de 

stemmen bij de 

gemeenteraadsverkiezingen 

- 01-02-2022 Stoop Was nog niet opgenomen in de Bestuurlijke Planning. Nu toegevoegd. 

Definitieve OZB-tarieven en 

wijziging Legesverordening 
- 01-02-2022 Van Bezooijen Was nog niet opgenomen in de Bestuurlijke Planning. Nu toegevoegd. 

Bestemmingsplan Spijkse 

Kweldijk 39b-41 
- 22-02-2022 Klein 

Het voorstel is eerder in de oordeelsvorming van 14-09-2021 aangehouden. In 

het presidium van december jl. is de wens geuit om het voorstel in de 

raadscyclus van februari te behandelen. 

Haarweg 2 Spijk en 

Waaldijk 151 Vuren 
- 22-02-2022 Klein 

Was nog niet opgenomen in de Bestuurlijke Planning. Nu toegevoegd. Zie ook 

de inleiding: ‘bestemmingsplannen’. 

Zienswijze kadernota Avri 

2023 met zienswijze 

nazorgfonds stortplaats 

- 22-02-2022 IJff 

Dit stuk komt in de plaats van de eerder aangekondigde discussiememo 

“Toekomstbestendige inzet verenigingen bij grondstof inzameling/verwerkt”. 

Dit schuift volgens planning van de Avri op naar Q3/Q4. Zodra daar meer over 

bekend is, voegen we die weer toe aan de Bestuurlijke Planning.  

Zienswijze Kaderbrief RAR, 

ODR, Regio Rivierenland 
- 22-02-2022 Diversen Waren nog niet opgenomen in de Bestuurlijke Planning. Nu toegevoegd. 

P&C-cyclus 2022 - 22-02-2022 Van Bezooijen Was nog niet opgenomen in de Bestuurlijke Planning. Nu toegevoegd. 

Gezinsloket - 22-02-2022 Van Maanen Was nog niet opgenomen in de Bestuurlijke Planning. Nu toegevoegd. 

Evaluatie uitvoeringsagenda 

kunst en cultuur 2021 en 
01-02-2022 22-02-2022 Van Stappershoef 

De uitvoeringsagenda 2022 en evaluatie van de uitvoeringsagenda 2021 is erg 

intensief, heeft meer voorbereiding en tijd nodig dan verwacht. We willen deze 

zaak intern goed/beter borgen. 
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nieuwe uitvoeringsagenda 

kunst en cultuur 2022 

Welstandsbeleid 22-02-2022 22-03-2022 Klein 

Naar aanleiding van de beeldvormende raad over welstandsnota is gekozen 

om een extra beeldvormende ronde te doen en de vaststelling door te zetten 

naar maart. 

Instellen en vaststellen 

commissie ruimtelijke 

kwaliteit inclusief 

Rijksmonumenten 

22-02-2022 22-03-2022 Klein 
Gezien de koppeling met het Welstandsbeleid wordt ook dit voorstel een 

maand opgeschoven (zie hierboven). 

Veerstraat 23 en 25 

Waardenburg 
- 22-03-2022 N.t.b. 

Was nog niet opgenomen in de Bestuurlijke Planning. Nu toegevoegd. Zie ook 

de inleiding: ‘bestemmingsplannen’. 

Realisatie Beachveld 

Geldermalsen 
- 26-04-2022 N.t.b. Was nog niet opgenomen in de Bestuurlijke Planning. Nu toegevoegd. 

Beleidskader KP4 - 28-06-2022 N.t.b. Was nog niet opgenomen in de Bestuurlijke Planning. Nu toegevoegd. 

Accommodatieplan 

(Vastgoed) 
- Q3-2022 N.t.b. Was nog niet opgenomen in de Bestuurlijke Planning. Nu toegevoegd. 

Routekaart verduurzaming 

vastgoed 
- Q4-2022 N.t.b. Was nog niet opgenomen in de Bestuurlijke Planning. Nu toegevoegd. 

Huurbeleid gemeentelijk 

vastgoed 
- Q4-2022 N.t.b. Was nog niet opgenomen in de Bestuurlijke Planning. Nu toegevoegd. 

Onderzoek sporthal en 

zwembad 
- Q4-2022 N.t.b. Was nog niet opgenomen in de Bestuurlijke Planning. Nu toegevoegd. 

 
Verder is op verzoek van het presidium de wijze van participatie aangepast naar het vijftrapsmodel (landelijk meer bekend), in plaats van het viertrapsmodel 

uit het eigen participatiebeleid. Dit is ook in de inleiding van de bestuurlijke planning aangepast.
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Kwartaal 1 
 
Raadsvergadering 01-02-2022 

Onderwerp  Toelichting Begroting PF Verschijning Beeldvorming  Participatie 

Aanbesteding 

maatschappelijke begeleiding 

De raad is eerder (september ‘21) al geïnformeerd over actuele stand van zaken rondom de 

nieuwe wet inburgering. Aanvullend komt in januari een informatienota over de 

aanbesteding maatschappelijke begeleiding, die begin december wordt afgerond.  

7 IJff Informatienota Nee Informeren 

Transitievisie Warmte 
Met deze Transitievisie maakt West Betuwe het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke 

wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. 
4,7,8,9 IJff Beleidsplan Besluitvorming Raadplegen 

Actualisatie Notitie 

Uitgangspunten Regionale 

Energiestrategie (RES) 

Rivierenland 

In de aanloop naar de besluitvorming over de RES 2.0 in 2023 wordt voorgesteld om de 

procesmatige uitgangspunten over samenwerking, participatie en besluitvorming 

(hoofdstuk 3 en 4 van de Notitie Uitgangspunten RES Fruitdelta Rivierenland) vast te stellen. 

8 IJff Notitie Nee Informeren 

Renovatie CBS De Morgenster 

Het bestuur van CBS de Morgenster heeft aangegeven dat ze graag eerder willen renoveren 

dan in het Integraal Huisvestingplan 2021-2032 (IHP) is opgenomen. Zij willen en kunnen dit 

voorfinancieren maar hiervoor is instemming van uw raad nodig. 

5 Van Bezooijen Raadsvoorstel Nee Adviseren 

Definitieve OZB-tarieven en 

wijziging Legesverordening 

Op 30-11-21 zijn de belastingverordeningen 2022 vastgesteld. Van de BSR zijn onlangs de 

definitieve stijgingspercentages van de WOZ-waarden ontvangen. Hierdoor dienen de 

tarieven voor de onroerendezaakbelastingen 2022 (die op 30 november (voorlopig) zijn 

vastgesteld) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022, naar beneden te worden 

bijgesteld. Daarnaast is gebleken dat in de Legesverordening 2022 enkele (technische) 

aanpassingen noodzakelijk zijn. 

10 Van Bezooijen Verordening Nee Informeren 

Beleids- en beheerplan 

watergangen 

Het resultaat is één beleids- en beheerplan voor onze watergangen met de onderdelen 

baggeren, beschoeiingen, duikers en maaien, die aansluit op de klimaatadaptatie-ambities. 
3 Klein Beleidsplan Besluitvorming Raadplegen 

Verordening bekostiging 

leerlingenvervoer 

De huidige verordening dateert uit 2019 en volstaat nog qua wetgeving. Er zijn echter 

ontwikkelingen in het sociaal domein en specifiek in het passend onderwijs geweest, 

waardoor er behoefte bleek aan een herziening van de verordening leerlingenvervoer. 

7 Van Maanen Verordening Nee Informeren 

Winkeltijden 
Onderzoek naar de openingstijden van detailhandel in West Betuwe. De uitkomsten kunnen 

worden meegenomen in een volgende collegeperiode. 
4 Goossens Informatienota Nee Raadplegen 

Parkeermogelijkheden 

gemeente West Betuwe 

Onderzoek naar mogelijkheden van gratis / gereguleerd parkeren in de gehele gemeente 

West Betuwe. De wensen en behoeften van inwoners en ondernemers komen naar voren. 

Net als de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden (betaald parkeren, blauwe 

zone, gratis). 

4 Goossens Informatienota Besluitvorming Raadplegen 

MIRT A2 Deil-Vught: BOK en 

antwoorden bestuurlijke 

reactie 

Begin oktober heeft uw raad een bestuurlijke reactie ingediend op de Ontwerpstructuurvisie 

MIRT A2 Deil-Vught. De volgende stap in het proces is het besluit van de minister over de 

voorkeursbeslissing. De planning van het ministerie is om tijdens het BO MIRT van begin 

maart 2022 het voorkeursbesluit te nemen. Omdat mogelijk te maken is het dringende 

verzoek gekomen richting de bij de BOK betrokken gemeenten om uiterlijk 1 februari een 

tekenmandaat af te geven aan regio Rivierenland. 

3 Goossens Informatienota Besluitvorming Informeren 

Mobiliteitsagenda 2021-2025 

De Mobiliteitsvisie West Betuwe beschrijft wat u belangrijk vindt op het gebied van 

mobiliteit en wat u wilt bereiken voor de korte en middellange termijn (tot 2030). Deze visie 

beschrijft het beleid op hoofdlijnen, maar bevat geen projecten en acties. De opgaven uit de 

mobiliteitsvisie zijn nu uitgewerkt in de Mobiliteitsagenda West Betuwe 2021-2025, waarin 

wij u vragen een intentie uit te spreken om de komende vijf jaar met de zestien projecten uit 

de Mobiliteits-agenda aan de slag te gaan. Waar mogelijk liften we mee met de inhaalslag 

voor wegbeheer.  

3 Goossens Agenda Besluitvorming Raadplegen 
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Centraal tellen van de 

stemmen bij 

gemeenteraadsverkiezingen 

Uit de evaluaties van de verkiezingen die het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) de afgelopen jaren heeft gehouden, blijkt vaak dat de gemeenten 

knelpunten ervaren met handmatig tellen van de stembiljetten door de stembureaus. Het 

ministerie probeert het verkiezingsproces waar mogelijk te verbeteren. Het heeft enkele 

jaren geleden het initiatief genomen voor een tijdelijke experimentwet. Deze wet maakt het 

mogelijk te experimenteren met een centrale stemopneming. De minister van BZK nodigt de 

gemeenten uit om mee te doen aan het experiment met centrale stemopneming. 

1 Stoop Raadsvoorstel Nee Informeren 

 

Raadsvergadering 22-02-2022 
Onderwerp  Toelichting Begroting PF Verschijning Beeldvorming Participatie 

Omgevingsvisie 1.0 

Met de komst van de Omgevingswet zijn we verplicht om een Omgevingsvisie vast te 

stellen. Hierin worden bestaande kwaliteiten van de fysieke leefomgeving en de hoofdlijnen 

van het integrale beleid over de fysieke leefomgeving weergegeven. De Omgevingsvisie 1.0 

is de opvolger van de structuurvisies van de voormalige gemeenten Geldermalsen, 

Lingewaal en Neerijnen. Hierin wordt het onlangs geharmoniseerde beleid in een ruimtelijke 

omgeving geplaatst. Daar waar nodig, vanwege botsend sectoraal beleid, worden 

prioriteiten gesteld. 

1 t/m 10 Klein Visie Besluitvorming Adviseren 

Zienswijze kadernota Avri 

2023 met zienswijze 

nazorgfonds stortplaats 

De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de door de Avri 

opgestelde Kaderbrief, waarin ook de mogelijkheid wordt geboden een voorkeur uit te 

spreken voor een van de scenario’s in de discussienota nazorgfonds stortplaats. 

7,8 IJff Verordening Besluitvorming Coproduceren 

Voorbereidingsbesluit fase 

drie van de Plantage 

Middels een voorbereidingsbesluit wordt tijdelijk de vergunningverlening in het gebied 

Plantage fase drie gefixeerd, ten einde ontwikkelingen die belemmerend kunnen werken 

voor de ontwikkeling van dit woongebied tegen te gaan. Het besluit treft gronden die in 

gemeentelijk bezit zijn en enkele adressen ten noorden van de Blankertseweg. 

9 Klein Voorbereidingsbesluit Nee Informeren 

Informatienota 

Leegstandsverordening 

(winkel)panden 

Opstellen van een leegstandsverordening waarmee langdurige leegstand van panden moet 

worden tegengegaan. Doel is de leegstand te verminderen. 

 

4 Goossens Informatienota Besluitvorming Informeren 

Zienswijze kaderbrief UBR 
De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de door de UBR 

opgestelde Kaderbrief. 
3 Goossens Zienswijze Nee Informeren 

Zienswijze Kaderbrief GGD 
De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de door de GGD 

opgestelde Kaderbrief. 
7 Van Maanen Zienswijze Nee Informeren 

Zienswijze Kaderbrief VRGZ 
In 2021 heeft de VRGZ voor het eerst gewerkt met een kaderbrief. De verwachting is dat ze 

dit in 2022 weer doet, voor het jaar 2023. 
2 Stoop Zienswijze Nee Informeren 

Zienswijze Kaderbrief RAR 
De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de door het RAR 

opgestelde Kaderbrief. 
1 Van Maanen Zienswijze Nee Informeren 

Gezinsloket 

De raad heeft afgelopen voorjaar opdracht gegeven een Gezinsloket in het leven te roepen. 

Hierbij wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot deze 

opdracht. 

7 Van Maanen Informatienota Nee Informeren 

Zienswijze Kaderbrief Regio 

Rivierenland 

De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de door Regio 

Rivierenland opgestelde Kaderbrief. 
1 Stoop Zienswijze Nee Informeren 

Zienswijze Kaderbrief ODR 
De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de door de ODR 

opgestelde Kaderbrief. 
1 Klein Zienswijze Nee Informeren 

Oprichting stichting 

Risicobeheer 

Veiligheidsregio’s 

Het wordt steeds moeilijker voor Veiligheidsregio’s om zich te verzekeren voor brandweer 

gerelateerde zaken. Daarom heeft het Veiligheidsberaad het principe besluit genomen tot 

oprichting van de Stichting Waarborgfonds en Stichting Expertise Risicobeheer. 

2 Stoop Zienswijze Nee Informeren 

Bestemmingsplan Spijkse 

Kweldijk 39b-41 

Vaststellen Bestemmingsplan dat eerder in de oordeelsvorming van 14-09-2021 was 

aangehouden. 
9 Klein Bestemmingsplan Nee Informeren 

Haarweg 2 Spijk en Waaldijk 

151 Vuren 
Vaststellen Bestemmingsplan 9 Klein Bestemmingsplan Nee Informeren 
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P&C-cyclus 2022 
Voorgesteld wordt om in 2022 geen perspectiefnota 2023 op te stellen en de beleidsmatige 

uitgangspunten te verwerken in de begroting 2023. 
10 Van Bezooijen Raadsvoorstel Nee Informeren 

Evaluatie uitvoeringsagenda 

kunst en cultuur 2021 en 

nieuwe uitvoeringsagenda 

kunst en cultuur 2022. 

Via een raadsinformatienota wordt de raad op de hoogte gebracht over hoe de 

uitvoeringsagenda kunst en cultuur 2021 is verlopen en hoe de nieuwe uitvoeringsagenda 

(2022) eruitziet. 

6 
Van 

Stappershoef 
Informatienota Nee Informeren 

 

 

Raadsvergadering 22-03-2022 

Onderwerp  Toelichting Begroting PF Verschijning 
Beeldvorming 

cyclus 
Participatie 

Evaluatie beleidsplan 

"Samen Dichtbij" GGZ 

Beschermd Wonen 

Maatschappelijke Opvang 

2018-20201 

Eind 2017 hebben alle gemeenten in de regio Gelderland-Zuid het beleidsplan "Samen 

Dichtbij" vastgesteld. In dit beleidsplan staan 25 voorstellen m.b.t. de verdere uitwerking 

van de decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De evaluatie heeft 

betrekking op de stand van zaken van deze 25 voorstellen. 

7 N.t.b. Informatienota Nee Informeren 

Evaluatie jaarwisseling 

2021-2022 

We schetsen een beeld van het verloop van de jaarwisseling 2021-2022. Daarin beschrijven 

we de belangrijkste conclusies en aandachtspunten als basis voor de aanpak van de 

jaarwisseling 2022-2023 en geven we inzicht in het kostenoverzicht van de jaarwisseling 

2021-2022. 

2 Stoop Informatienota Nee Informeren 

Integraal 

Uitvoeringsprogramma 

”Samen Veilig Verder” 2022 

In januari 2020 is het Integraal Veiligheidsplan 2020-2022 (meerjarenbeleid) vastgesteld. In 

het Uitvoeringsprogramma 2022 geven we een praktische invulling en uitvoering hieraan, 

inclusief evaluatie van het Uitvoeringsprogramma 2021. 

2 Stoop Informatienota Nee Informeren 

Fruitdelta Gebiedsagenda 

2030 

Met de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2030 gaan de gemeenten in de regio 

FruitDelta Rivierenland meer integraal en opgave gestuurd werken. De kern van de 

Strategische FruitDelta Gebiedsagenda is het versterken van de brede welvaart voor alle 

inwoners en ondernemers in regio FruitDelta Rivierenland met respect voor de ruimtelijke 

kwaliteit. 

1 N.t.b. Visie Oriëntatie Raadplegen 

Ontwikkelingen rondom 

sluipverkeer 

Er zijn diverse maatregelen genomen om het sluipverkeer te beperken. We koppelen terug 

over de behaalde resultaten.  
3 N.t.b. Informatienota Nee Informeren 

Subsidie Waterbewustzijn 
Er wordt een subsidieverordening voorgelegd. De regeling is bedoeld om onze inwoners te 

motiveren aanpassingen te doen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. 
8 N.t.b. Verordening 

Beleids-

vorming 
Raadplegen 

Evaluatie Kerngericht 

Werken 2021 

In 2019 startte de gemeente West Betuwe met kerngericht werken, zoals dat beschreven 

was in het Bidbook en in het herindelingsadvies. In 09-2019 stelde het college een PvA vast 

voor de verdere ontwikkeling van het kerngericht werken. Deze evaluatie blikt terug en kijkt 

vooruit.  

1 N.t.b. Informatienota Nee Raadplegen 

Afweging meekoppelkansen 

dijkversterking Tiel-

Waardenburg 

In november 2020 heeft de raad een toelichting gekregen op de afweging van (financiële) 

bijdragen aan meekoppelkansen bij de dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg. De 

afwegingen zijn gemaakt door het college. Op dat moment bestond nog geen inzicht op de 

afwegingen van het project Tiel-Waardenburg. In samenhang hiermee bestond ook nog 

geen inzicht in de uitwerking van de Gastvrije Waaldijk. Toegezegd is dat hier op een later 

moment op teruggekomen zou worden.  

3,6 N.t.b. Informatienota Oriëntatie Adviseren 

Toelichting op uitwerking 

Gastvrije Waaldijk 

Bij diverse raadsbehandelingen m.b.t. de twee dijkversterkingsprojecten zijn vragen gesteld 

over de meekoppelkans c.q. het project Gastvrije Waaldijk. Toegezegd is dat bij de nadere 

uitwerking uitleg wordt gegeven op de uitkomsten, o.a. op de volgende vragen:  

▪ Hoe ziet de inrichting van de weg eruit, met name bij de kernen?  

3,6 N.t.b. Informatienota Oriëntatie Adviseren 

 
1 Inmiddels is regionaal (Rivierenland) de, ambtelijke, discussie lopende of dit niet een besluitstuk moet worden. Reden: willen we de kaders zoals die zijn bepaald via vaststelling van het Beleidsplan "Samen Dichtbij" GGZ Beschermd 
Wonen Maatschappelijke Opvang 2018-2020 verlengen tot 2026. Als we hiervoor kiezen wordt het een raadsvoorstel. Als dit de keuze wordt dan wordt dit in de raadsvergadering van 26 april ter vaststelling aangeboden. 
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▪ Hoe worden de belevingspunten vormgegeven?  

▪ Hoe wordt omgegaan met snelheidbeperkende maatregelen?  

Na een lange periode van het formuleren van (technische en financiële) uitgangspunten 

maken we nu in de dijkversterkingsprojecten de vertaling en nadere uitwerking (tot op het 

gewenste detailniveau). Bewoners en raadsleden worden over de uitkomsten geïnformeerd.  

Strategisch koersdocument / 

houtskoolschets Avri 

Vanuit de Avri wordt gewerkt aan een strategisch koersdocument / houtskoolschets, wat in 

de gemeenteraden van de participerende gemeenten besproken dient te worden. Meer 

informatie volgt. 

8 N.t.b. Visie N.t.b. N.t.b. 

Welstandsbeleid 

Eind 2020 is het Welstandsbeleid van de voormalige gemeente Geldermalsen, Neerijnen en 

Lingewaal technisch geharmoniseerd in het kader van de wet Arhi. Dit jaar gaat er een 

inhoudelijke harmonisatie plaatsvinden, waarbij o.a. verder in zal worden gegaan op 

duurzaamheid, cultureel erfgoed en de omgevingsvisie en -wet.  

9 N.t.b. Beleidsplan 
Beleids-

vorming 
Adviseren 

Instellen vaststellen 

commissie ruimtelijke 

kwaliteit inclusief 

Rijksmonumenten 

Onder de Omgevingswet dient de gemeente West Betuwe een commissie ruimtelijke 

kwaliteit in te stellen die in ieder geval ook over Rijksmonumenten adviseert . 
9 N.t.b. Verordening Oriëntatie Informeren 

Veerstraat 23 en 25 

Waardenburg 
Vaststellen van een bestemmingsplan 9 N.t.b. Bestemmingsplan Nee Informeren 
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Kwartaal 2 
 

Raadsvergadering 26-04-2022 

Onderwerp  Toelichting Begroting PF Verschijning 
Beeldvorming 

cyclus 
Participatie 

Vaststelling Verordening 

kwaliteit VTH 

Huidige verordening kwaliteit VTH wordt geactualiseerd vanwege de komst van de 

Omgevingswet. 
2 t/m 9 N.t.b. Verordening Nee Informeren 

Bestemmingsplan De Vergt 
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om aan de Steenweg in Waardenburg, achter de coöp., 

ca. 52 woningen te realiseren 
9 N.t.b. Bestemmingsplan Nee Adviseren 

Lokale Adaptatie Strategie 
Vaststellen van de Lokale Adaptatie Strategie om te werken aan een klimaatbestendig en 

waterrobuust West Betuwe. 
8 N.t.b. Beleidsplan Beleidsvorming Adviseren 

Landschapsontwikkelingspla

n 
We actualiseren het Landschapsontwikkelingsplan 6 N.t.b. Beleidsplan Beleidsvorming Adviseren 

Informatienota Circulair 

Met de informatienota wordt de nieuwe raad geïnformeerd over het onderwerp (wat is het?), wat 

we er als gemeente al aan doen en wat er de komende jaren te doen valt door de gemeente 

(beleid, regelgeving en uitvoering).  

8 N.t.b. Informatienota Oriëntatie Adviseren 

Realisatie Beachveld 

Geldermalsen 

Drie verenigingen (G.V.V.), GO’97 en kcv Animo) willen een beachveld realiseren. De planning is 

om daartoe in april 2022 een uitgewerkt voorstel gereed te hebben. 
6 N.t.b. Kredietvoorstel Besluitvorming Adviseren 

 
Raadsvergadering 31-05-2022 

Onderwerp  Toelichting Begroting PF Verschijning 
Beeldvorming 

cyclus 
Participatie 

Toeristenbelasting 

De toeristenbelasting blijft behouden, met daarin een onderzoek naar de differentiatie naar 

verblijfstype. Dit is de uitwerking van een eerder aangenomen motie. De opbrengsten worden 

ingezet ten behoeve van de toeristische sector (zoals het onderhoud van het Fietsroutenetwerk), in 

overleg met recreatieve ondernemers. 

 

6 N.t.b. 

Zienswijze / 

wensen / 

bedenkingen 

Nee Adviseren 

Verordening 

nadeelcompensatie 

Onder de Omgevingswet gaat het niet meer om planschade, maar over nadeelcompensatie. 

Voorstel aan de raad om deze verordening nadeelcompensatie vast te stellen en daarmee de 

verordening planschade in te trekken.  

1 t/m 10 N.t.b. Verordening Beleidsvorming Informeren 

Rotonde Hellouw Terugkoppeling over voortgang van de besluitvorming van de rotonde Hellouw. 3 N.t.b. Informatienota Nee Informeren 

Digitale mobiliteitsagenda 
De komende jaren ligt er een grote opgave op het gebied van digitalisering mobiliteitsdata. We 

informeren de raad over de consequenties. 
3 N.t.b. Informatienota Nee Informeren 

Verordeningen Fysieke 

Leefomgeving 

Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Dit vraagt om een technische 

aanpassing (verwijzen naar nieuwe wetgeving) van diverse verordeningen waarin regels over de 

fysieke leefomgeving zijn opgenomen. De strekking en inhoud van de regeling wordt in principe 

niet gewijzigd. Bovendien biedt dit de kans om de regels die een plek gaan krijgen in het 

Omgevingsplan alvast te bundelen in een Verordening Fysieke Leefomgeving. Dit maakt relevante 

regels voor inwoners en vergunningverleners makkelijker vindbaar.  

9 N.t.b. Verordening Nee Informeren 

Delegatiebesluit wijzigen 

omgevingsplan 

Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. De gemeente beschikt dan 

van rechtswege over een tijdelijk omgevingsplan. De Raad is het bevoegd orgaan om wijzigingen 

in het omgevingsplan aan te brengen. Deze bevoegdheid kan (net als onder de Wet ruimtelijke 

ordening) gedeeltelijk worden gedelegeerd aan het college. Dit komt de efficiency van de 

afhandeling van verzoeken om wijziging van het Omgevingsplan ten goede. In het delegatiebesluit 

bepaalt de Raad de grenzen waarbinnen het college het omgevingsplan zelfstandig mag wijzigen.  

1,9 N.t.b. Delegatiebesluit Oriëntatie Informeren 
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Raadsvergadering 28-06-2022 

Onderwerp  Toelichting Begroting PF Verschijning 
Beeldvorming 

cyclus 
Participatie 

Projectvoorstel IKC 

Geldermalsen 

In het vastgesteld Integraal Huisvestingsplan (2 maart 2021) is opgenomen dat voor de projecten 

een projectvoorstel naar de raad gaat. Hierin zijn de kaders en ambities incl. kostenraming voor 

het project opgenomen. In aanloop daarnaar toe wordt de raad op de hoogte gehouden via 

Informatienota’s.  

5 N.t.b. Informatienota Nee Informeren 

Projectvoorstel IKC 

Buurmalsen-Tricht 

In het vastgesteld Integraal Huisvestingsplan (2 maart 2021) is opgenomen dat voor de projecten 

een projectvoorstel naar de raad gaat. Hierin zijn de kaders en ambities incl. kostenraming voor 

het project opgenomen. In aanloop daarnaar toe wordt de raad op de hoogte gehouden via 

Informatienota’s. 

5 N.t.b. Informatienota Nee Informeren 

Bestemmingsplan 

Heuffterrein Vuren 

Bestemmingsplan Heuffterrein Vuren voorziet in juridisch-planologische borging van natuur, 

recreatie (dorp Vuren weer verbinden met de Waal) en beperkte woningbouw. Het plan vormt een 

vertaling van het inrichtingsplan dat is opgesteld als meekoppelkans bij dijkversterkingsproject 

Gorinchem-Waardenburg. Hiervoor is ook een Samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen 

eigenaar Klop, provincie Gelderland, waterschap Rivierenland en gemeente West Betuwe. Het plan 

biedt een onderbouwing van de beperkte woningbouw en borduurt voort op eerdere 

principemedewerking (o.a. Raad 2013: schetsplan, College 2020). De raad heeft op diverse 

momenten hieraan financieel bijgedragen. Het gemeentelijk belang is om Vuren weer met de Waal 

te verbinden. Beoogd is om eind 2021/begin 2022 het ontwerpbestemmingsplan in procedure te 

brengen en dit plan vervolgens door de raad te laten vaststellen.  

3,6,9 N.t.b. Bestemmingsplan Besluitvorming Adviseren 

Kerkenvisie 

Het erfgoedbeleid is vastgesteld in 2021. Monumenten willen we beschermen. Door 

ontwikkelingen in de samenleving ontstaat er onder andere leegstand van kerkgebouwen. 

Hierdoor komt de maatschappelijke vraag voor een nieuwe invulling van deze gebouwen. Deze 

nieuwe invulling moet zorgvuldig tot stand komen. Vandaar dat de Rijksoverheid subsidie heeft 

verstrekt voor het opstellen van een Kerkenvisie per gemeente.  

6 N.t.b. Beleidsplan Beleidsvorming Adviseren 

Update regionale 

uitvoeringsagenda mobiliteit 

Twee keer per jaar wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de regionale 

uitvoeringsagenda mobiliteit 
3 N.t.b. Informatienota Nee Informeren 

Rotonde Laageinde - N327 
We lossen het fietsknelpunt bij de rotonde Laageinde- N327 op. We informeren de raad over de 

stand van zaken rondom de realisatie. 
3 N.t.b. Informatienota Nee Informeren 

Voortgang Top 5 

fietsknelpunten 
We informeren over de voortgang van de aanpak van de top 5 fietsknelpunten. 3 N.t.b. Informatienota Nee Informeren 

Beleidskader KP4 

De Participatiewet wordt uitgevoerd door Werkzaak. Eerder heeft de raad besloten om de 

begeleiding van KP4 niet over te dragen naar Werkzaak. Er moet hiervoor nog nieuw beleid 

ontwikkeld worden, op welke wijze we dit vorm gaan geven en uit gaan voeren. 

7 N.t.b. Beleidskader 
Beleids-

voorbereiding 
Informeren 
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Kwartaal 3 
Nadere planning volgt. In ieder geval zullen in de vergadering van 5 juli 2022 de Jaarrekening 2021, de Eerste Bestuursrapportage 2022 en de Perspectiefnota 2023 behandeld worden. 

 
Onderwerp Toelichting Begroting PF Verschijning Beeldvorming  Participatie 

Winkeltijdenverordening 
Aan de hand van het onderzoek van 2021 wordt in 2022 een nieuwe winkeltijdenverordening 

voorgesteld. 
4 N.t.b. Verordening Beleidsvormend Raadplegen 

Jaarverantwoording 

2021 toezicht en 

handhaving 

kinderopvang 

Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het toezicht en de 

handhaving op de kinderopvang. 
5 N.t.b. Informatienota Nee Informeren 

Midtermreview sociaal 

domein 

Voor 2021 en 2022 zijn incidentele middelen toegekend voor het sociaal domein. In de midterm 

review worden de maatregelen en besparingen geëvalueerd. Dit wordt aangeboden bij de 1e berap 

2022.  

5,6,7 N.t.b. P&C-product Besluitvorming Informeren 

Evaluatie Beleidskader 

zon 

Bij de vaststelling van het beleidskader zon is afgesproken om in 2022 dit beleid te evalueren. 

Deze evaluatie wordt gedeeld met de raad. 
8 N.t.b. Informatienota Nee Informeren 

De Plantage-Oost Vaststellen bestemmingsplan De Plantage-Oost (deelgebied 3A en 3B e.v.) 9 N.t.b. Bestemmingsplan Nee Informeren 

Accommodatieplan 

(Vastgoed) 
Een plan dat toeziet op de gewenste ontwikkeling van de portefeuille maatschappelijk vastgoed; 10 N.t.b. Visie Beleidsvorming Informeren 

Onderwijsvisie 

Op 30 november 2021 is het Startdocument Onderwijsvisie via een informatienota behandeld in 

de raadsvergadering. De raad heeft toen gevraagd om dit onderwerp te agenderen in de raad 

(beeldvorming). De bedoeling is dat de raad input kan leveren voor een op te stellen 

Onderwijsvisie. Via de griffie vernomen dat dit (pas) mogelijk is in een beeldvormende 

vergadering op 5 april 2022. Hierna wordt met input van de raad en de schoolbesturen de 

Onderwijsvisie opgesteld. 

5 N.t.b. Visie Beleidsvorming Adviseren 
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Kwartaal 4 
Nadere planning volgt. In ieder geval zullen in de vergadering van 9 november 2022 de Tweede Bestuursrapportage 2022 en de Begroting 2023 behandeld worden.   

 
Onderwerp Toelichting Begroting PF Verschijning Beeldvorming  Participatie 

Tweede Apv wijzigingen 

West Betuwe 

We verwerken de wijzigingen in de VNG-modelverordeningen i.v.m. de Omgevingswet en 

voeren redactioneel-technische wijzigingen door. 
2,3,6 N.t.b. Verordening Nee Informeren 

Beleid Openbare 

Verlichting 
Het maken van een beleid inzake openbare verlichting 3 N.t.b. Beleidsplan Beleidsvormend Informeren 

Regionaal 

Mobiliteitsfonds 

Dit is een voorstel om het regionale mobiliteitsfonds dat tot en met 2022 loopt, te verlengen. 

Op dit moment betalen gemeenten 1 euro per inwoner per jaar aan het Mobiliteitsfonds, 

waarmee de gemeenten samenwerken aan bijvoorbeeld Mirt/A2, programma Hoog 

Frequent Spoor en andere regionale projecten. 

3 N.t.b. Uitvoeringsagenda Nee Informeren 

Uitkomsten onderzoek 

naar verbod op 

metaaldetectie 

Bij de vaststelling van het erfgoedbeleid is in de uitvoeringsagenda opgenomen dat er een 

onderzoek naar het verbod op metaaldetectie wordt uitgevoerd. De resultaten van dit 

onderzoek worden gedeeld met de raad. 

6 N.t.b. Informatienota Nee Informeren 

Lokaal maatregelenplan 

behorende bij Lokale 

Adaptatie Strategie 

Er wordt een lokaal maatregelenplan ter vaststelling voorgelegd dat aansluit op de doelen 

en ambities uit de LAS. 
8 N.t.b. Uitvoeringsagenda Beleidsvormend Raadplegen 

Concessie laadpalen 

Het voornemen is om de laadinfra voor publiek laden van elektrische voertuigen uit te 

breiden naar 500 laadpalen de komende 3 jaar. Om dit te kunnen realiseren nemen we deel 

aan de provinciale concessie openbaar laden. We koppelen de stand van zaken van deze 

concessie terug aan de raad. 

8 N.t.b. Informatienota Nee Informeren 

Voortgang Wet 

Inburgering 

De Wet inburgering treedt op 1 januari 2022 in werking. Er gaat daarmee veel veranderen 

voor de rol van de gemeente en ook voor statushouders. Om die reden informeren we over 

de voortgang. 

7 N.t.b. Informatienota Nee Informeren 

Mobiliteitsagenda 2023 

Op basis van de vastgestelde Mobiliteitsvisie wordt er jaarlijks een mobiliteitsagenda 

gemaakt, zodat er budget gevraagd kan worden bij de perspectiefnota. In deze agenda 

worden mobiliteitsprojecten opgenomen die dat jaar uitgevoerd gaan worden. 

3 N.t.b. Uitvoeringsagenda Oriënterend Informeren 

Wijk uitvoeringsplan 

duurzaamheid 

Samen met stakeholders komen we tot een eerste Wijkuitvoeringsplan waarin staat hoe we 

in de betreffende kern/wijk in onze gemeente over gaan van aardgas naar een duurzame 

manier van verwarmen en koken.  

8 N.t.b. Uitvoeringsagenda Beleidsvormend Coproduceren 

Update regionale 

uitvoeringsagenda 

mobiliteit 

Twee keer per jaar wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de regionale 

uitvoeringsagenda mobiliteit 
3 N.t.b. Informatienota Nee Informeren 

Jaarverslag leerplicht 

schooljaar 2021-2022 

Van ieder schooljaar wordt een jaarverslag leerplicht opgesteld om de resultaten zichtbaar 

te maken. 
5 N.t.b. Informatienota Nee Informeren 

Evaluatie 

Uitvoeringsplan lokale 

aanpak 

laaggeletterdheid en 

doorontwikkeling Digi-

Taalhuis 

In juni 2021 is het Uitvoeringsplan lokale aanpak laaggeletterdheid vastgesteld. Jaarlijks 

wordt een evaluatie opgesteld hoe de samenwerking tussen partners is verlopen en of de 

resultaten behaald zijn. 

5 N.t.b. Informatienota Nee Informeren 

Evaluatie Verordening 

maatschappelijke 

ondersteuning en 

jeugdhulp West Betuwe 

2022 

Jurisprudentie kan leiden tot wijzigingen van onze gemeentelijke verordening. In het 

verlengde hiervan beoordelen we jaarlijks of er een wijziging op onze verordening aan de 

orde is. 

7 N.t.b. Verordening Nee Informeren 
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Onderwerp Toelichting Begroting PF Verschijning Beeldvorming  Participatie 

Horeca- en 

terrassenbeleid 
We willen de aantrekkelijkheid van horeca en terrassen stimuleren. 1,2,4 N.t.b. Beleidsplan Beleidsvormend Raadplegen 

Tussentijdse evaluatie 

Regionaal Programma 

Werklocaties 

In 2020 is het Regionaal Programma Werklocaties vastgesteld. In 2022 wordt een evaluatie 

gehouden. De uitkomsten worden gedeeld met de raad. Aan de hand van de evaluatie moet 

blijken of er bijsturing noodzakelijk is. Indien noodzakelijk zal dit met een raadsvoorstel aan 

de orde komen. 

4,9 N.t.b. Informatienota Nee Informeren 

Uitvoeringsplan 

gebiedsmarketing 

In november 2021 is de nota 'Gebiedsmarketing - West Betuwe op de kaart' vastgesteld. 

Daarin staat beschreven hoe de gemeente West Betuwe als verbinder, facilitator en 

stimulator hierin het voortouw neemt. De verdere ontwikkeling en uitvoering doen we samen 

met bewoners, bedrijven en partners. Eén van de actiepunten van deze nota is het opleveren 

van een uitvoeringsplan. Via een informatienotie willen we de raad hierover informeren. 

6 N.t.b. Informatienota Nee Informeren 

Routekaart 

verduurzaming vastgoed 
Opstellen van een verduurzamingplan voor Vastgoed dat de gemeente in eigendom houdt 10 N.t.b. Uitvoeringsagenda Beleidsvorming Informeren 

Huurbeleid gemeentelijk 

vastgoed 
Huurbeleid formuleren voor gemeentelijk vastgoed 10 N.t.b. Beleidsnota Beleidsvorming Informeren 

Onderzoek sporthal en 

zwembad 

Voor vervanging van de sporthal Randweg en het zwembad Het Wiel dient onderzoek 

gedaan te worden naar locatie, programma van eisen, exploitatie en dergelijke. (Zie de 

kadernota harmonisatie beweeg- en sportbeleid 2022 – 2026.)  De resultaten daarvan 

worden in Q3 gepresenteerd. Besluitvorming een kwartaal later 

6 N.t.b. Raadsvoorstel Beleidsvorming Raadplegen 

 


