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Lijst toezeggingen gemeente West Betuwe 2020/2021/2022 
Versie 16-11-2022 
 

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 effecten van het inhuren 

van de subsidioloog 

Van 

Bezooijen 

 Geïnformeerd tijdens 

begrotingsraad 

8-11-2022 

 
 

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 

 Plan volgt begin 2023 8-11-2022  

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 

 Plan volgt begin 2023 8-11-2022  

BR 04-07-2022 

Reactie 

college 

Als reactie op de motie WIF en RSF zegt hij 

toe meer energie in te zetten op lokale 

investeringen en te inventariseren waar 

behoefte aan is. 

Van 

Stappershoef 

 Breed uitgezet onder 

ondernemersverenigingen en, 

oogst wordt nu opgehaald 

16-11-2022  

BR 04-07-2022 

Reactie 

college 

Zij zegt toe de mogelijkheden van een 

paraplubestemmingsplan te onderzoeken 

Hartman     

BR 04-07-2022 

Reactie 

college 

Zegt toe na te vragen wat de mogelijkheden 

zijn van cofinanciering door bedrijven aan 

de Boutensteinseweg. 

Hartman     

BR 04-07-2022 

Reactie 

college 

De wethouder zegt toe een overzicht met 

een tijdlijn en de stand van zaken van alle 

lopende woningbouwprojecten, 

sluimerende projecten en 

principeverzoeken voor de raad te maken.  

Hartman  De raad wordt in de 

vergadering van december 

met een informatienota 

geïnformeerd.  

16-11-2022  

BR 27-09-2022 

Agendapunt 8 

Delegatiebeslu

it 

GL stemt in met dit voorstel met de 

toezegging van de portefeuillehouder dat 

de raad via de Dagmail op tijd geïnformeerd 

wordt. 

Hartman     
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Omgevingspla

n 

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     

 


