
Inventarisatie vergaderstukken gemeenteraad West Betuwe 
– Raadcyclus 2022-02 (versie 10 januari 2022) 

PH Zaak_nr. Beeld- 
vorming 
di. 31 jan 

Commissie 
di. 8 febr 
wo. 9 febr 

Besluit- 
vorming 
di. 22 febr 

Vergaderstukken ↓                                                                                      Aanvang vergadering →   20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 

• Voorstel tot vaststelling Verordening toekomstbestendige inzet verenigingen bij 
grondstofinzameling/verwerking (BA-december; BA-2022 opgenomen in februari; BA-update 
1.3, Avri heeft aangegeven dat dir wordt doorgeschoven naar Q3-Q4; B&W …) 

IJff  BA/BS   

• Voorstel tot het nemen van een Voorbereidingsbesluit 3e fase woonwijk De Plantage 
Geldermalsen (BA-februari; B&W 04-01) 

Klein 304451  R  

• Voorstel tot gewijzigde vaststelling OBP “Haarweg 2 Spijk en Waaldijk 151 Vuren”           
(B&W 30-11, aangehouden; B&W 21-12) 

Klein 8052  R  

• Voorstel tot vaststelling nota van zienswijzen en gewijzigde vaststelling BP “Spijkse 
Kweldijk 39b-41 Spijk” (B&W 17-08; oordeelsvorming in sept heeft het als niet rijp voor 
besluitvorming van agenda gehaald; B&W 04-01) 

Klein 7348  R  

• Voorstel tot vaststelling OBP "uitbreiding elektriciteitsregelstation Neerijnen" conform 
ontwerp (B&W 11-08; bij oordeelsvorming in sept 2021 aangehouden; B&W 04-01) 

Klein 48052  R  

• Voorstel tot vaststelling Omgevingsvisie 1.0 West Betuwe (BA-2022; B&W 04-01) Klein 243818 BB05-10-21 
BS31-01-22 

R  

• Voorstel tot indienen van geen zienswijze op de Kaderbrief 2023 UBR (ingekomen 24-11; 
B&W 04-01.) 

Goossens 298243  B  

• Voorstel tot indienen van een zienswijze op de Kaderbrief VRGZ 2023 (ingekomen 16-11; 
BA-2022; B&W 07-12) 

Stoop 294978  B  

• Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de Kadernota 2023 GGD (B&W 21-12) Maanen 291248  B  

• Voorstel tot indienen van geen zienswijze op de Kaderbrief ODR 2023 (ingekomen 29-11; 
B&W 11-01) 

Klein 374837  B  

• Voorstel tot indienen van geen zienswijze op de Kaderbrief Regio Rivierenland 2023 
(ingekomen 29-11; B&W 11-01) 

Stoop 373256  B  

• Voorstel tot het indienen van geen zienswijze op de Kaderbrief 2023 RAR (B&W 14-12) Maanen 303582  B  

• Voorstel tot het indienen van geen zienswijze op de kaderbrief 2023 Werkzaak (ingekomen 
15-12; B&W 11-01) 

Maanen 372141  B  

• Voorstel tot het indienen van geen zienswijze op de Kadernota 2023 Avri en een zienswijze 
op de Discussienota nazorgfonds stortplaats ten aanzien van voorkeursscenario (B&W 11-
01) 

IJff 333006  B  

• Voorstel tot het indienen van geen zienswijze op de Kadernota 2023 BSR (B&W 11-01) Bezooijen 372730  B  

• Voorstel wensen en bedenkingen Ontwerpbesluit oprichting stichting risicobeheer 
Veiligheidsregio’s en stichting waarborgfonds en deelname hieraan door de VRGZ           
(B&W 21-12) 

Stoop 302560  B  

• Voorstel tot instemming met het doorvoeren van wijzigingen in de P&C-cyclus 2022      
(B&W 21-12) 

Bezooijen 324217  B  

• Voorstel tot vaststelling Verordening rechtspositie raad- en commissieleden WB 2022 
(Presidium 17-01) 

Griffie   B  



• Initiatiefvoorstel DB: nazorg voor vrijwilligers na gebruik AED (waarschijnlijk al in raad jan.)      

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

• BV1: Omgevingsvisie 1.0 + Beleidskader KP4 (fysiek/digitaal) 

• BV2: Kerkenvisie + …. (fysiek/digitaal) 

• GO:  Gastvrije Waaldijk 

….. 
….. 

 X 
X 

 
 

15 febr 

 

Informatie vanuit het college  Verstrekt:    

•       

•       

Personele inzet   1/2 S/R/B  

• Voorzitter 

• Raadsadviseur/Griffier 

• Moderator 

  JdG/TK 
CS/KS 

EN/MW 

VB/FB/TK 
CS/KS/HG 
MW/EN/KD 

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 
 
 
 


