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1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen en luisteraars van harte 

welkom. Een bijzonder woord van welkom aan mevrouw Karsemeijer die vanavond na haar genoten 

verlof de raadswerkzaamheden weer oppakt. De voorzitter bedankt de heer Vic Bogerman voor het 

waarnemen van mevrouw Karsemeijer gedurende haar verlof. 

 

2. Raadsspreekuur 

Van het raadsspreekuur wordt geen gebruik gemaakt. 

 

3.  Vaststellen agenda 24 juni 2021 

De heer Van Dun merkt op dat het amendement bij agendapunt 9 niet correct is.  

De fractie VVD kondigt een amendement aan bij agendapunt 10. 

 

Met deze aanpassingen is de agenda vastgesteld. 

 



Besluitenlijst gemeenteraad West Betuwe 

Pagina 2 van 4 

 

 

4. Voorstel tot het indienen van geen zienswijze op de Jaarrekening 2020 en de Programma-

begroting 2022 VRGZ 

De fractie DB dient ter vergadering een motie in: 

Verzoekt het college: 

Om op de eerstvolgende bijeenkomst van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid het agendapunt 

herverdeling kosten op basis van het gemeentefonds te bespreken. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Na discussie wordt besloten de motie niet nu in te dienen, omdat het geen invloed meer zal hebben op 

de begroting van 2022, maar op een later moment t.b.v. de begroting van de VRGZ 2023.  

 

Stemverklaring LLB; LLB is het niet eens met de beloning van de directeur ambulance en de directeur 

crisisbestrijding. Voor het overige stemt LLB wel in met het voorstel. 

 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

5. Voorstel tot het indienen van geen zienswijze op de Jaarrekening 2020 en de Programma-

begroting 2022 RAR 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

6. Voorstel tot het indienen van geen zienswijze op de Jaarstukken 2020, het voorstel Resultaat-

bestemming 2020 en de Begroting 2022 Regio Rivierenland 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

7. Voorstel tot het indienen van geen zienswijze op de Jaarrekening 2020 en een zienswijze op de 

begroting 2022 Werkzaak 

De fractie SGP maakt een opmerking over de opmaak van de documenten van Werkzaak, deze zijn 

moeilijk leesbaar op de digitale devices. De wethouder zegt toe dit mee te nemen naar Werkzaak. 

 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

8. Voorstel tot het indienen van geen zienswijze op de Jaarstukken 2020 en de Begroting 2022 BSR 

De fractie SGP merkt op dat er een steeds grotere post proceskostenvergoeding wordt opgenomen in 

de begroting. De VNG heeft een onderzoek gestart naar het gebruik hiervan door de zgn. “no cure no 

pay” bureaus. De SGP verzoekt het college dit onderzoek te steunen. 

 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

9. Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de Jaarstukken 2020 en de Begroting 2022 Avri 

Op dit besluit wordt door de fractie Dorpsbelangen een amendement ingediend: 
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 Besluit:  

Om de voorliggende zienswijze, als bijlage 9 bij het raadsvoorstel toegevoegd, als volgt te wijzigen:  

Onderstaande tekst in van de voorliggende zienswijze: De gemeenteraad van West Betuwe vraagt Avri 

evenals voorgaande jaren de jaarrekeningen van het zonne-en windpark (Avri Solar B.V.) en Avri 

Realisatie B.V. vóór behandeling van de GR Avri te verstrekken.  

Te vervangen door;  

De gemeenteraad van West Betuwe vraagt Avri evenals voorgaande jaren de volledige jaarrekeningen 

(balans en winst-en verliesrekening) met toelichting inclusief de samenstellingsverklaring van de 

accountant van het zonne-en windpark (Avri Solar B.V.) en Avri Realisatie B.V. vóór behandeling van de 

GR Avri te verstrekken.  

En gaat over tot de orde van de dag.  

Het amendement is unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

Het geamendeerde besluit is aangenomen met 27 stemmen voor (GL, D66, VVD, CDA, DB, SGP, VWB 

(1), PvdA, CU) en 3 stemmen tegen (LLB). 

 

10. Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de Jaarstukken 2020, het voorstel 

Resultaatbestemming 2020 en Begroting 2022 ODR 

Op de vraag van GL met betrekking tot de onderbesteding in verband met Covid zegt de wethouder toe 

schriftelijk te antwoorden. 

 

Op dit besluit wordt door de fractie VVD een amendement ingediend dat ter vergadering wordt 

gewijzigd: 

 

Besluit: 

Om de voorliggende zienswijze, als bijlage 9 bij het raadsvoorstel toegevoegd, als volgt te wijzigen: 

 

De tekst in de laatste alinea van de voorliggende zienswijze als volgt te vervangen: 

Wij blijven kritisch over de kwaliteit van de dienstverlening. Ook afgelopen jaar zijn er weer 

voorbeelden geweest waarin in het niveau van de dienstverlening zeer te wensen overlaat en waarbij 

inwoners zich niet gehoord voelen. Dit past niet bij de kwaliteit waar West Betuwe voor staat. Wij 

verwachten verbetering in de schriftelijke communicatie maar zeker ook in de persoonlijke contacten 

met inwoners verwachten wij een sterke verbetering die aansluit bij het West Betuws Werken. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

De tekst van het besluit wordt tijdens de vergadering mondeling aangevuld met de volgende tekst: 

Dit alles, gegeven het feit dat we de tevredenheidscijfers uit de stukken niet kunnen rijmen met de 

signalen vanuit de samenleving, en dat we als West Betuwe de V-taken naar ons toe willen halen, 

noopt ons om deze zienswijze zo in te dienen. We willen de focus op meetbare verbetering van 

klanttevredenheid op complexe taken. 

 

Het gewijzigde amendement is aangenomen met 25 stemmen voor (DB, SGP (4), CDA, VVD, CU, LLB, 

VWB (1), GL) en 5 stemmen tegen (PvdA, D66, SGP (1)). 
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Het besluit is conform voorstel met de gewijzigde zienswijze  unaniem en zonder stemming 

aangenomen. 

 

11. Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de Jaarrekening 2020, de Programmabegroting 

2022 en de Begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 GGD-GZ 

Op de vraag van de fractie SGP of er t.a.v. de taak Wet zorg en dwang rekening wordt gehouden in de 

bijdrage uit het Gemeentefonds voor de extra kosten voor o.a. automatisering en veiligheid, zal de 

wethouder schriftelijk antwoorden. 

 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

12. Voorstel tot het indienen van geen zienswijze op de Jaarstukken 2020 en een zienswijze op de 

Begroting 2022 Bedrijfsvoeringorganisatie West Betuwe (BWB) 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

13. Voorstel tot het indienen van geen zienswijze op de Jaarstukken 2020 en de Begroting 2022 

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

14. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

15. Sluiting 

De voorzitter dankt aanwezigen en luisteraars, wenst iedereen een prettige avond en sluit de 

vergadering om 23:03 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van 28 september  2021, nummer 2021/097 

 

 

de griffier,      de voorzitter, 

Koen Steenbergen     Servaas Stoop 


