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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

Afgerond 

BR 03-03-2020 Verordening cultuureducatie: 

van het periodiek overleg met de 

schoolbesturen een kort verslag te maken 

en na een periode van 2 schooljaren een 

analyse van die verslagen aan de raad aan 

te bieden 

Van 

Stappershoef 

 Volgt na 2 schooljaren 

Voorstel: Het is mogelijk om 

die analyse nu te maken, 

maar dat geeft een vertekend 

beeld omdat tijdens de 

scholen tijdens de 

coronaperiode duidelijk 

andere prioriteiten hadden 

dan de cultuureducatie. Het 

voorstel is dan ook om de 

analyse in het eerste half jaar 

van 2023 te maken en aan de 

raad aan te bieden. 

  

BR 21-06-2022 

Agendapunt 

11 

De raad informeren over de stand van 

zaken openstaande vorderingen 

Van 

Bezooijen 

    

BR-21-06-2022 

Agendapunt 

12 

UBR verzoeken de communicatie met 

inwoners te verbeteren en inwoners te 

informeren over de planning van de 

aansluitingen  

Van 

Stappershoef 

    

BR 28-06-2022 

Agendapunt 

10 

De zorg m.b.t. het fietspad van de fractie 

LLB neemt wethouder Hartman serieus en 

gaat dit zeker meenemen bij de uitwerking 

van de plannen. Zij zegt toe hier op een 

later moment op terug te komen. 

Hartman     
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BR 04-07-2022 

Reactie 

college 

De wethouder zegt toe de raad te 

informeren over de doelstellingen van het 

project ‘West Betuwe sportgemeente van 

het jaar 2025’. 

Van 

Stappershoef 

 Raadsinformatienota volgt in 

maart 2023 

  

BR 04-07-2022 

Reactie 

college 

De ingediende motie sport en gezondheid 

staat het college positief tegenover. De 

wethouder zegt toe een nadere uitwerking 

te maken van wat er al is, met name voor de 

in de motie genoemde doelgroep. 

Van 

Stappershoef 

 Raadsinformatienota volgt in 

maart 2023 

  

BR 04-07-2022 

Reactie 

college 

Zij zegt toe de mogelijkheden van een 

paraplubestemmingsplan te onderzoeken 

Hartman  Wordt betrokken bij 

uitvoering van de motie 

versnelling woningbouw die 

is ingediend gedurende de 

begrotingsraad van 

november 2022.  

8-11-2022 V 

BR 04-07-2022 

Reactie 

college 

Zegt toe na te vragen wat de mogelijkheden 

zijn van cofinanciering door bedrijven aan 

de Boutensteinseweg. 

Hartman     

BR 27-09-2022 

Agendapunt 8 

Delegatiebeslu

it 

Omgevingspla

n 

GL stemt in met dit voorstel met de 

toezegging van de portefeuillehouder dat 

de raad via de Dagmail op tijd geïnformeerd 

wordt. 

Hartman  Wordt uitgevoerd, het gaat 

hier om een doorlopende 

toezegging, wordt 

uitgevoerd. 

28-11-2022 V 

BR 27-09-2022 

Agendapunt 

12 RV Oud-

Asperen 

Een aantal fracties heeft moeite met de 

hoogte van het aanvullend krediet. 

De wethouder zegt toe zich tot het uiterste 

in te spannen mogelijkheden te 

onderzoeken voor alternatieve financiering 

met name van de rondelen. Koppelt dit zo 

snel mogelijk terug, maar zegt niet toe dat 

dat voor 1 januari 2023 is. 

Hartman     
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OV 11-10-2022 

Agendapunt 4 

Beschikbaar 

stellen budget 

t.b.v. 

toekomstbeste

ndig maken 

binnenklimaat  

De portefeuillehouder zegt toe schriftelijk 

terug te komen op de vraag van dhr. Van 

Bruchem ( SGP) m.b.t. de berekening van 

het terugverdienmodel.  

Bezooijen  Vragen zijn 12 oktober 

schriftelijk beantwoord 

12-10-2022 V 

OV 11-10-2022 

Agendapunt 8 

Verordening 

uitvoering en 

handhaving 

omgevings- 

recht gem. 

West Betuwe 

2022, 

De portefeuillehouder zegt toe om 
schriftelijk terug te komen waar de 
kwaliteitseisen terug te vinden zijn.   

 

Hartman  Is op 20 oktober schriftelijk 

teruggekoppeld 

20-10-2022 V 

OV 11-10-2022 

Agendapunt 6 

Bestemmings 

plan 

Waalbandijk 

ongenummerd, 

Ophemert voor 

de bouw van 

een woning 

De portefeuillehouder zegt toe met een 
lijstje te komen met oude plannen die er 
nog liggen of er aan zitten te komen van 
vóór 2019 ( van de oude gemeentes). 

 

Hartman     

OV 11-10-2022 

Agendapunt 5 

De portefeuillehouder komt schriftelijk 
terug op de vraag van mevr. De Zeeuw ( 
VVD) m.b.t. de levensloopbestendigheid 
van de woningen. 

Hartman  Vraag is 24 oktober 

schriftelijk beantwoord 

24-10-22 V 
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Verklaring van 

geen 

bedenkingen 

te verlenen 

aan 

bouwplannen 

aan Van Dam 

van Isseltweg 

4/4a 

Geldermalsen 

 

BR 25-10-2022 

Agendapunt 

11 Gastvrije 

Waaldijk 

De vragen van de fractie LLB met 

betrekking tot de heer Kusters zal de 

wethouder zo spoedig mogelijk schriftelijk 

beantwoorden, met een afschrift naar de 

raad. 

Hartman  In de raadsvergadering van 

25-10 is aangegeven dat 

nagegaan zou worden of er 

én welke vragen gesteld 

zouden zijn. Er is 

geconstateerd dat er geen 

vragen van dhr. Kusters  ter 

beantwoording door 

wethouder Hartman bij de 

gemeente bekend zijn.   

13-12-2022 V 

BR 25-10-2022 

Agendapunt 

11 Gastvrije 

Waaldijk 

De vragen m.b.t. mevrouw Van Doorn zijn 

bij wethouder Hartman niet bekend, zij 

zoekt dit uit. 

Hartman  Er is geconstateerd dat er 

geen vragen van mw. Van 

Doorn ter beantwoording 

door wethouder Hartman bij 

de gemeente bekend zijn.   

13-12-2022 V 

BR 25-10-2022 

Agendapunt 

11 Gastvrije 

Waaldijk 

Wethouder Hartman zegt toe alle vragen 

van inwoners te beantwoorden. 

Hartman  Opgehaalde reacties van 

inwoners zijn of worden 

beantwoord. Ook nieuwe, 

ontvangen vragen worden 

beantwoord, schriftelijk dan 

wel via een gesprek 

13-12-2022 V 



V = afgehandeld 
BV = beeldvormende voorronde OV = oordeelsvormende voorronde  BR = besluitvormende raad 

BR 25-10-2022 

Agendapunt 

11 Gastvrije 

Waaldijk 

Wethouder Hartman zegt toe de raad 

regelmatig tussentijds te informeren over 

de stand van zaken via mededelingen. 

Hartman  Er zijn tbv de 

raadsvergadering van 20-12 

twee raadsinformatienota’s 

verstrekt (IN107 en IN115). 

Tevens is via de dagmail van 

de griffie ook informatie 

verstrekt. Ten slotte zal de 

wethouder 20-12 via een 

mededing de stand van 

zaken toelichten. 

13-12-2022 V 

BR 25-10-2022 

Agendapunt 

11 Gastvrije 

Waaldijk 

De vragen m.b.t. art. 169 zal het college 

schriftelijk beantwoorden. 

College  De beantwoording van de 

vragen over toepassing van 

artikel 169 Gemeentewet zijn 

beantwoord in de 

raadsinformatienota van 

september (IN088-Gastvrije-

Waaldijk) 

13-12-2022 V 

BR 25-10-2022 

Agendapunt 

14 Rondvraag 

Wethouder Hartman zegt toe schriftelijk te 

reageren op lange termijn oplossingen voor 

de verkeersproblematiek in Waardenburg 

bij file op de A2 

Hartman  Raadsinformatienota staat 

20 december op de lijst 

ingekomen stukken. 

13-12-2022 V 

BR 08-11-2022 

Agendapunt 4 

Begroting 

2023 

De vraag van de PvdA met betrekking tot 

het overnemen van schulden wordt 

schriftelijk beantwoord. 

De Geus  De samenwerking met de 

Kredietbank om schulden 

van inwoners over te nemen 

is in gang gezet. Deze 

dienstverlening is in Q1 

beschikbaar. 

28-11 V 

BR 08-11-2022 

Agendapunt 4 

Begroting 

2023 

Wethouder Van Bezooijen zegt toe te 

onderzoeken welke bestaande regelingen er 

voor de kwetsbare groepen spoedzoekers 

zijn. Het college komt hierop terug naar de 

raad. 

Van 

Bezooijen/ 

College 
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BR 08-11-2022 

Agendapunt 4 

Begroting 

2023 

De 0-meting begraafplaatsen is nog niet 

afgerond. Zodra deze afgerond is deelt de 

wethouder de resultaten naar de raad. Zij 

zal daar ook de uitvoering van het 

onderhoud en schade aan graven in 

meenemen. 

Hartman     

BR 08-11-2022 

Agendapunt 4 

Begroting 

2023 

Voor de problematiek van het verkeers-

infarct in Waardenburg e.o. wordt een 

draaiboek uitgewerkt. Wethouder Hartman 

zal hierover eind van de maand een 

informatienota naar de raad sturen. Daarin 

wordt ook de beantwoording van de vragen 

in de raad van 25 oktober jl. meegenomen. 

Hartman  Raadsinformatienota staat 

20 december op de lijst 

ingekomen stukken. 

13-12-2022 V 

BR 08-11-2022 

Agendapunt 4 

Begroting 

2023 

De vraag van de SGP over een 

verkeersbesluit op bepaalde wegen zal de 

wethouder schriftelijk beantwoorden. 

Hartman  De gesprekken lopen.  
 

 

  

BR 08-11-2022 

Agendapunt 4 

Begroting 

2023 

De motie kleine windmolens, daarvoor moet 

nader onderzoek gedaan worden aan welke 

voorwaarden en eisen deze moeten 

voldoen. De wethouder zegt toe hierop 

terug te komen in maart 2023. 

Van 

Vrouwerff 

 Raadsinformatienota staat 

op de bestuurlijke planning 

13-12-2022 V 

OV 15-11-2022 

Agendapunt 5 

Integraal 

accommodatie

plan 

gemeentelijk 

vastgoed 

De portefeuillehouder zal m.b.t. MFC’s en 
stichtingen met maatwerk komen. Indien 
het afwijkend is dan komt hij terug naar de 
raad met voorstel.    

 

Stappershoef  Toezegging staat en wordt in 

het vervolgtraject naar 

gehandeld indien nodig. 

25-11-2022  

OV 15-11-2022 

Agendapunt 5 

Integraal 

accommodatie

De portefeuillehouder zegt toe meteen te 
communiceren indien de plannen zijn 
vastgesteld 

 

Stappershoef  Toezegging staat en wordt 

zo uitgevoerd. 

25-11-2022 V 
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plan 

gemeentelijk 

vastgoed 

OV 15-11-2022 

Agendapunt 5 

Integraal 

accommodatie

plan 

gemeentelijk 

vastgoed 

Op dit moment zijn er gesprekken met de 

Fruitcorso, de Scouting en FruitVillage. Als 

de oplossing financiële gevolgen heeft 

komen we terug bij de raad. Mocht de 

gesprekken met FruitVillage niet tot een 

oplossing leiden, heeft de wethouder 

toegezegd dat we sowieso met een plan 

B/C/D komen tot er een passende 

oplossing is 

Stappershoef     

 


