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Lijst toezeggingen gemeente West Betuwe 2020/2021/2022/2023 
Versie 11-01-2023 
 

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 

27-6-2023 (is 

een 

informatienota 

met een 

evaluatie van de 

verordening 

cultuureducatie 

gepland. Hier zit 

de analyse in. 

Zie ook 

bestuurlijke 

planning) 

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. 

27-06-2023  

BR 21-06-2022 

Agendapunt 

11 

De raad informeren over de stand van 

zaken openstaande vorderingen 

Van 

Bezooijen 

 De raad is per 

raadsinformatienota 

geïnformeerd over de 

stavaza aangaande 

openstaande vorderingen. 

27-12-2022 V 

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 

 Aan de zogenaamde witte 

adressen is een brief 

verzonden voor de 

zomervakantie 2022 over de 

voortgang. 

Naar aanleiding van de 

opmerking over het 

communicatietraject heeft de 

11-01-2023 V 
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UBR brieven gestuurd over de 

voortgang van de aanleg. 

In week 27 is een brief 

verzonden naar de 634 

adressen welke zijn gepland 

in 2022. 

In week 28 is een brief 

verzonden naar de 660 

adressen welke zijn gepland 

in 2023. In januari 2023 volgt 

een bericht in de inforubriek 

over de voortgang. In de 

beantwoording van de 

raadsvragen van LLB zal een 

laatste stand van zaken 

worden weergegeven.  

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  Het bedrijf Boerengoed kan 

niet verplicht worden om 

mee te betalen aan de 

realisatie van een fietspad. 

Het aanleggen van een 

fietspad is een overheidstaak 

en de gemeente heeft geen 

juridische mogelijkheden om 

deze kosten in rekening te 

brengen bij een bedrijf. De 

gemeente is als 

wegbeheerder 

verantwoordelijk voor de 

aanleg en in goede staat zijn 

en blijven van de openbare 

weg en (fiets)paden. 

11-01-22 V 
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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 

Zegt toe na te vragen wat de mogelijkheden 

zijn van cofinanciering door bedrijven aan 

de Boutensteinseweg. 

Hartman     

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     

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  Inventarisatie vindt plaats.    

BR 08-11-2022 Wethouder Van Bezooijen zegt toe te 

onderzoeken welke bestaande regelingen er 

voor de kwetsbare groepen spoedzoekers 

Van 

Bezooijen/ 

College 
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Agendapunt 4 

Begroting 

2023 

zijn. Het college komt hierop terug naar de 

raad. 

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  De 0-meting is nog niet 

afgerond.  

  

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.  
 

 

  

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

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 

 

Van 

Stappershoef 
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BR 29-11-2022 

Agendapunt 

10 

Integraal 

Accommodati

eplan 

verduurzaming  

gemeentelijk  

vastgoed 

 

Het college zegt toe de raad te informeren 

over alle ontwikkelingen, maatwerk en alle 

overige zaken met betrekking tot 

gemeentelijk vastgoed. 

Van 

Stappershoef 

    

BR 29-11-2022 

Agendapunt 

12 

Moties vreemd 

aan de orde 

Motie wolven; de fractie LLB vraagt wat er 

is gedaan met de in 2021 ingediende motie 

wolven.  

Van 

Vrouwerff 

    

BR 29-11-2022 

Agendapunt 

15 

Rondvraag 

Mevrouw Van Kuilenburg verzoekt het 

college beter te communiceren bij de 

aanvraag van een bouwvergunning. 

Wethouder Hartman zegt toe dit door te 

geven aan de ODR. 

Hartman     

BR 29-11-2022 

Agendapunt 

15 

Rondvraag 

De heer Nijhoff vraagt aandacht voor de 

onveilige situatie bij de werkzaamheden 

aan de Steenweg in Waardenburg. 

Wethouder Hartman zegt toe schriftelijk te 

antwoorden op de planning van de 

werkzaamheden en uit te zoeken wat de 

stand van zaken is van de weg naar Tuil. 

Hartman     

BR 20-12-2022 

Agendapunt 

18 

Rondvraag 

De vraag van GL wat de reden is voor het 

uitstel van de verbreding van de A2 

schriftelijk beantwoorden. 

Hartman  Reden van uitstel was reeds 

mondeling toegelicht. Er 

volgt nog ter informatie een 

kopie van de brief van 

Rijkswaterstaat van de 

vertraging.  
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