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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 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     

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 

13-3-2023 Raadsinformatienota volgt in 

april 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 

Van 

Stappershoef 

13-3-2023 Raadsinformatienota volgt in 

april 2023 

  



OV = oordeelsvormende voorronde BR = besluitvormende raad  V = afgehandeld 

te maken van wat er al is, met name voor 

de in de motie genoemde doelgroep. 

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  Er is een subsidiescan 

uitgevoerd en de vakteams 

zijn geconsulteerd om 

alternatieve mogelijkheden 

voor financiering te 

onderzoeken. Hieruit bleken 

geen aanknopingspunten  

om extra financiering voor 

het project te vinden. 

13-3-2023 V 

OV 11-10-2022 

Agendapunt 6 

Bp 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     

BR 25-10-2022 

BR 20-12-2022 

BR 31-01-2023 

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 07-02-2023 Via de dagmail van 07-02-

2023 is de beantwoording 

doorgegeven (zie ingekomen 

stuk D12 op de lijst van de 

vergadering van 07-03-2023). 

De andere heer Kusters is 

recent bezocht en met wordt 

goed contact onderhouden.  

13-3-2023 V 



OV = oordeelsvormende voorronde BR = besluitvormende raad  V = afgehandeld 

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 College     

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 accommodatieplan 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 

accommodatiep

lan 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     

BR 29-11-2022 

Agendapunt 11 

Gids Ruimtelijke 

kwaliteit 

Wethouder Hartman zegt toe de suggestie 

van welstandvrije zones te onderzoeken 

en komt hierop terug naar de raad. 

Hartman     

BR 20-12-2022 

31-01-2023 

IN109; verkeershinder Waardenburg  

LLB heeft nog geen antwoord gehad op 

vragen die in mei 2022 zijn gesteld. Het 

college komt hier op terug. 

Hartman 13-3-2023 Update: e.e.a. komt aan bod 

in een RIN die eind maart/ 

begin April aan uw raad 

wordt verstuurd. 

  



OV = oordeelsvormende voorronde BR = besluitvormende raad  V = afgehandeld 

BR 20-12-2022 

Agendapunt 5 

ingekomen 

stukken 

BR 31-01-2023 

IN109; verkeershinder Waardenburg  

LLB vraagt om uitleg over de tellingen van 

RWS t.b.v. de MIRT A2.  De vraag wordt 

schriftelijk beantwoord. 

Hartman 13-3-2023 Update: e.e.a. komt aan bod 

in een RIN die eind 

maart/begin april aan uw 

raad wordt verstuurd. 

  

BR 20-12-2022 

Agendapunt 16 

Moties vreemd 

Evenementen vergunningen. Er is 

inmiddels een vereenvoudigd aanvraag-

formulier en er zijn formats beschikbaar 

voor organisatoren. De portefeuillehouder 

zegt een informatienota over dit 

onderwerp toe, hij verwacht dat deze in 

januari beschikbaar is. 

Stoop 07-02-2023 Informatienota is begin 

februari akkoord bevonden 

door het college en wordt 

z.s.m. aan de raad 

verzonden.  

13-3-2023 V 

BR 20-12-2022 

Agendapunt 18 

Rondvraag 

De heer Van der Lecq waarom de raad 

niet is geïnformeerd dat de verbreding van 

de A2 is uitgesteld en vraagt wat de reden 

is voor uitstel. De vraag wordt schriftelijk 

beantwoord. 

Hartman 13-3-2023 Update: e.e.a. komt aan bod 

in een RIN die eind 

maart/begin april aan uw 

raad wordt verstuurd. 

  

BR 31-01-2023 

Agendapunt 15 

Rondvraag 

Vragen D66 inzake Merwede-Lingelijn 

schriftelijk beantwoorden 

Hartman     

BR 31-01-2023 

Agendapunt 15 

Rondvraag 

Vraag LLB wanneer bomen Sonsbrug 

Acqoy gerooid worden schriftelijk 

beantwoorden. 

Hartman     

BR 31-01-2023 

Agendapunt 15 

Rondvraag 

Problematiek verkeer Waardenburg 

ambtelijk voorleggen voor eventuele 

specificering beantwoording voorzitter 

tijdens de rondvraag 

Hartman 13-3-2023 Update: e.e.a. komt aan bod 

in een RIN die eind 

maart/begin april aan uw 

raad wordt verstuurd. 

  

 

 


