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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  

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 15-09-2021 Voorstel vaststelling Erfgoedbeleid 

DB vraagt of het mogelijk is om specifieke West 

Betuwse dingen in dit beleid kunnen worden 

opgenomen? De wethouder zegt toe dit mee te zullen 

nemen in het op te stellen Cultuurbeleid West Betuwe. 

 

Van 

Stappershoef 

 Wordt meegenomen in het op te stellen 
Cultuurbeleid West Betuwe  
 

 

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). 

Was: Van 

Maanen 

 

Nu: De Geus 

 Zodra er iets te melden is, wordt de raad daarvan 

op de hoogte gebracht. 

 

BR 31-05-2022 B2 09 ingekomen stuk: LLB verzoekt het college de 

beantwoording aan de initiatiefnemers te verzorgen en 

deze te delen met de raad. De voorzitter zegt dit toe. 

 

Van Vrouwerff  Vooralsnog wordt hierover geen bestuurlijke 

gesprek met initiatiefnemers gevoerd. Dit was 

voor initiatiefnemers aanleiding om het initiatief 

in te trekken. 

 

Rondvraag D06 Brief; Bijeenkomst toekomst Gelderse Veren 18 

mei 2022. D66 vraagt of deze problematiek ook speelt 

in de gemeente West Betuwe. De voorzitter zegt toe 

deze vraag schriftelijk te beantwoorden. 

Van 

Stappershoef 

21-06 Beantwoord per mail op 21-06. 21-06 
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Rondvraag Mevrouw De Zeeuw, VVD, zijn de gemeente West 

Betuwe en West Maas en Waal de enige 2 gemeenten 

waar het gft niet wekelijks wordt opgehaald in de 

zomermaanden? De aangeboden 2 extra bio 

afvalzakken zijn onvoldoende. De korting van 5 euro is 

minimaal. Wethouder Van Vrouwerff zegt toe de 

vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Van Vrouwerff 13-06 Beantwoord per mail op 13-06. 13-06 

Rondvraag De heer Nijhoff, LLB, vraagt naar de stand van zaken 

m.b.t. de golfbaan Spijk. Er wordt op dit moment grond 

aangereden, omwonenden maken zich zorgen. De 

voorzitter zegt toe de vragen schriftelijk te 

beantwoorden. 

 21-06 Een raadsinformatienota is verstuurd op 21-06 21-06 

 


