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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

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 Bezooijen  Volgt na 2 schooljaren  

BV 06-05-2021 Vragen Martha Kool – CU bij Bouwen aan sociale 

kracht: 

• Lokaal preventie akkoord wordt aan de raad 

aangeboden als VNG akkoord heeft gegeven. 

• Overzicht sociale kaart nazenden. 

Van Maanen  Het lokale preventie akkoord is per 

raadsinformatienota aan de raad toegestuurd. 

op 9-11. 

 

De Sociale Kaart is nog in ontwikkeling. We 

testen een prototype en ontwikkelen deze door.  

 

BR 25-05/26-05 Vaststellen bestemmingsplan  

Boutensteinseweg te Enspijk 

 

Een aantal fracties vraagt heel nadrukkelijk aandacht 

voor de verkeersveiligheid ter plaatse. De wethouder 

zegt toe dit punt te bespreken met de provincie en de 

initiatiefnemer, de firma Kemp. 

 

Goossens  Wordt meegenomen in vervolgproces rondom 

de realisatie van de nieuwe gemeentewerf. 

 

OV1 08-06-2021 Voorstel tot vaststelling Regioplan beschermd wonen 

en maatschappelijke opvang: 

- De wens om een onafhankelijk voorzitter aan te 

stellen zal worden meegenomen in de uitwerking .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Maanen  De DVO is inmiddels door alle gemeenten 

vastgesteld en ondertekend. Het financieel  

verdeelmodel en het daaraan gekoppelde 

woonplaatsbeginsel dat per 1 januari 2023 in 

werking zou treden uitgesteld.  

Dit levert voor de gemeente in die zin een 

voordeel op dat we een langere 

voorbereidingsperiode hebben voor o.a. de 

opstelling van een inrichtingsplan en een 

strategische agenda.  

In het inrichtingsplan wordt het aandachtspunt 

van onze raad ,de wens om een onafhankelijk 

voorzitter aan te stellen, meegenomen. 
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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

 

 

-Ook tussentijds evalueren zal in de uitwerking worden 

meegenomen. Op het moment dat er geld uit het Rijk 

komt is dat een goed moment. 

 

 

 

Overzicht van de Wmo-cijfers Beschermd Wonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangeleverd op 15-06-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-06-21 

BR 29/30-06-

2021 

Naar aanleiding van het verslag vraagt de fractie DB of 

er ambtelijk contact is geweest met de gemeente 

Gorinchem in verband met het voornemen om de 

kruimelprocedure toe te passen op een plan naast Fort 

Vuren en zo ja, kan de raad het verslag daarvan 

ontvangen. Zo niet, kan dit alsnog plaatsvinden en het 

verslag verstrekt worden aan de raad. De voorzitter 

zegt schriftelijke beantwoording toe. 

Klein-de Jong  Er is twee keer telefonisch contact geweest met 

de gemeente Gorinchem.  

 

Er is rekening gehouden met de waarde van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Speciaal met het 

oog daarop heeft de gemeente Gorinchem nog 

extra (ruimtelijk) advies ingewonnen bij een 

cultuurhistoricus van Dorp, Stad en Land. Zij 

toetsen voornamelijk aan inpassing in het 

gebied, uitstraling en eventuele impact op de 

cultuurhistorie. Ze kan daar ook adviezen of 

richtlijnen aan toevoegen. 

 

 

OV1 15-09-2021 Voorstel vaststelling Erfgoedbeleid 

DB vraagt of het mogelijk is om specifieke West 

Betuwse dingen in dit beleid kunnen worden 

Van 

Stappershoef 

 Wordt meegenomen in het op te stellen 
Cultuurbeleid West Betuwe  
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Vergadering Toezegging P-houder Datum 
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opgenomen? De wethouder zegt toe dit mee te zullen 

nemen in het op te stellen Cultuurbeleid West Betuwe. 

 

BR 28/30-09-

2021 

Agendapunt 18 

MIRTA2 

 

 

 

 

De gebiedstafel kan uitgebreid worden met partijen, 

zoals Prorail, het Waterschap, Rijkswaterstaat etc. voor 

uitgenodigd worden. Daarmee wordt het een integrale 

tafel, de wethouder zegt toe dit voor het eind van dit 

jaar inzichtelijk te maken wat er leeft onder de 

inwoners.  

 

Klein-de Jong 

 

 

 

 

 

 

 

 Momenteel werken provincie, regio en 3 A2 

gemeenten aan een procesnotitie over de 

Regionale Ontwikkeltafel Rivierenland (ROR) 

daarin worden afspraken gemaakt over proces, 

inhoud en middelen. Hierover is onlangs ook in 

de raad van gedachten gewisseld. 

 

BR 26-10-2021 Raadspreekuur Nina Beusmans en Frank van Dalen, 

verkeerssituatie Herman Kuijkstraat Geldermalsen. De 

voorzitter zegt toe dat het college schriftelijk zal 

reageren naar insprekers en de raad. 

Goossens 27-01-2022 Beantwoording heeft plaatsgevonden. 27-01-2022 

BR 09-11-2021 De raad actief tussentijds informeren over het sociaal 

domein (naar aanleiding van de motie sociaal domein 

die met deze toezegging is ingetrokken). 

Van Maanen  Zodra er iets te melden is, wordt de raad daarvan 

op de hoogte gebracht. 

 

BR 21-12-2021 

Rondvraag VVD 
Wethouder IJff zegt toe een informatienota op te 

stellen om de informatie over het zoekgebied 

waterwingebied te delen met de raad. 

IJff 19-01-2022 De toezegging betrof het kort en bondig 

schriftelijk beantwoorden van vragen van de 

VVD-fractie naar aanleiding van de eerder 

toegezonden informatienotitie. Dit is op 19 

januari per mail gebeurd.  

19-01-2022 

BR 01-02-2022 

Mededelingen 
Het stedenbouwkundig plan Haaften centrum is door 

het college vastgesteld en wordt nu uitgewerkt in een 

ontwerp bestemmingplan. Wethouder Klein zegt toe 

het stedenbouwkundig plan rond te sturen 

Klein 02-02-2022 Stedenbouwkundig plan is toegezonden 02-02-2022 

BR 01-02-2022 Mevrouw Markenhof vraagt of de portefeuillehouder 

wil nadenken over een uitzondering voor evenementen 

die al jaren georganiseerd worden. De 

Stoop  De casus is afgehandeld. 02-02--2022 
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Vergadering Toezegging P-houder Datum 

beantwoording 

Stand van zaken Datum 

afdoening 

portefeuillehouder zegt toe dit schriftelijk te 

beantwoorden 
BV 15-02-2022 

 

Tijdens de bijeenkomst 'Gastvrije Waaldijk' van 
gisteravond zijn de volgende toezeggingen gedaan; 

▪ Terugkoppeling over wat er in het verleden 
met opgehaalde informatie door het 
Waterschap is gedaan, vanuit Neerijnen. 

▪ Onderbouwing van het besluit waarom geen 
kattenogen en verlichting meer worden 
gebruikt in bochten op de dijk. 

▪ Onderbouwing waarom geen schapen meer 
worden ingezet/toegelaten op de dijk. 

▪ Onderbouwing waarom is gekozen voor een 
betonband langs de gehele dijk komt.  

▪ Terugkoppeling uitvoering moties            : 
Motie DB Communicatie Dijkversterking Tiel 
Waardenburg AANGENOMEN 

                                                                               : Motie 
VWB -BP dijkverzwaring TiWa AANGENOMEN 
(fietspad) 
Bij agendapunt 19 zijn deze aangenomen moties 
gepubliceerd Gemeenteraad 28 september 2021 20:00:00, 
Gemeente West Betuwe  

 

Klein  E.e.a. wordt verwoordt in een 

Raadsinformatienota die op 15-03 door het 

college is vastgesteld.  

 

 

https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/28-september/20:00
https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/28-september/20:00

