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D. van Zee-van Arendonk, A.C. Hakkert,

F. Temminck, M.A. Kool-Tulp, A. van Willigen-Verstegen

A.M.R. Karsemeijer, H. Boer Rookhuiszen-de Joode
K. de Heus-van Wijk, L.A.E.M. van Dun, H.M. Markenhof-de Jong,

H. de Man,

A.S. Zierleyn (vanaf 20.20 uur), J.W. van der Lecq
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A.M. lJff, F.H.J.M. Kloppenborg

L. van Bruchem, J.G. van Maanen, G.A. Kievit,

H. Mulder
J.J.M. Rietbergen, G.F. van de Water

E.W.B. Loefl G.J. van Ochten, D.T. de Zeeuw-Wielders

H.W.C.G. Keereweer

A.J. van den Brink

K. Coesmans

J.H. Hartman, E.R. Goossens, G. van Bezooijen, A. van Maanen,

R.T. Stappershoef
A. van Krieken, H.M. van Harten (CDA), J.M. Daudeij (DB)

J.L.H. Bareman (SGP)
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De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet aanwezigen en luisteraars
welkom.

Er zijn 4 moties vreemd aan de orde van de dag die worden toegevoegd onder

agendapunt 14. De raadsagenda 13-06-2019 wordt met deze wijziging vastgesteld.

lngekomen stukken en mededelingen

Mevrouw lJff vraagt aandacht voor de brief van Ode aan de Linge. Zij vraagt de

wethouder of het correct is dat een aanzienlijk aantal bomen in het Lingepark
gekapt worden. Wethouder Goossens antwoordt dat er nog geen concreet plan is

t.a.v. het Lingepark.

Mededelingen

Bericht van verhindering is binnen gekomen van de heer Daudeij (DB), de heer Van

krieken (CDA) en de heer Bareman (SGP). Mevrouw Zierleyn (GL) is verlaat.

Het besluit Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Belasting Samenwerking

Rivierenland (BSR) is conform voorstel vastgesteld.
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Het besluit Jaarstukken 2018 GGD Gelderland Zuid is conform voorstel vastgesteld

Het besluit Concept begroting 2020 GGD Gelderland Zuid is conform voorstel

vastgesteld.

LLBWB stemt n¡et in met de verhoging van het budget.

SGP onderstreept de voorgestelde zienswijze en stelt dat de portefeuillehouder de

zienswijze verbaal sterker in mag zetten, er moet gewerkt worden aan de

kostenbeheersing bij de GGD.

Het besluit Jaarrekening en het jaarverslag 2018 Avres is conform voorstel

vastgesteld.

Het besluit Jaarrekening 2018 en de Begroting 2020 Regionaal Archief Rivierenland

(RAR) is conform voorstel vastgesteld.

DB vindt de beantwoording van de technische vragen onvoldoende t.a.v. de niet uit

de balans blijkende verplichtingen. De portefeuillehouder antwoordt dat in het AB

van het RAR van 29 juni deze vraag meegenomen wordt met het verzoek d¡t in het

vervolg expliciet te benoemen in de stukken.

Het besluit Jaarstukken 2018 en programma-begroting 2020 Omgevingsdienst

Rivierenland (ODR) wordt als volgt geamendeerd:

"lnstemmen met de jaarstukken 2018 en op de programmabegroting 2020 de

zienswijze ¡n te dienen dat er rekening mee wordt gehouden met de mogelijkheid

dat de gemeente West Betuwe de VTH taken gaat terug halen."

Met bovenstaande aanpassing is het besluit unaniem vastgesteld.

Ten aanzien van het onderzoek m.b.t. het eventueel terughalen van de VTH taken

meldt wethouder Goossens dat het onderzoek wat is vertraagd. De wethouder

hoopt dat het deze maand gereed is en dat het dan in september naar de raad kan.

Alle fracties betreuren het dat het onderzoek naar het mogelijk terughalen van de

VTH taken naar West Betuwe zo traag verloopt.

Het besluit Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Regio Rivierenland is conform

voorstel vastgesteld.

Het besluit Zienswijzen jaarrekening 2018 en begroting 2020Werkzaak Rivierenland

is conform voorstel vastgesteld.

Het besluit Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Avri is conform voorstel

vastgesteld.

De vragen van Dorpsbelangen t.a.v. de Avri Realisatie worden schriftelijk ingediend

met de toezegging dat deze schriftelijk beantwoord worden, inclusief de vraag t.a.v

de post overige kosten waar een verhoging van de kosten van 21,4o/o wordt

doorgevoerd.

Na een schorsing van 20 minuten komt de heer Rietbergen met het volgende

verzoek:

De raad verzoekt het college om een globale benchmark analyse uit te voeren van

het geheel aan activiteiten zoals die nu binnen de Avri worden uitgevoerd.
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Aldus vastgesteld in de openbare

van24 september 2019, nummer

Deg

Met een deadline dit uiterlijk 31 maart 2020 gereed te hebben zodat de raad op dat

moment een gewogen besluit kan nemen t.a.v. de Avri.

De portefeuillehouder stelt voor dat het college een opdracht voor een onderzoek

formuleert en deze voorlegt aan de raad.

Een meerderheid van de raad ondersteunt het verzoek om een tijdelijke voorziening

voor het gratis inleveren incontinentiemateriaal bij de milieustraten. Het college

zegt toe dit te onderzoeken.

Het besluit Programmabegroting 2020-2023 Bedrijfsvoeringsorganisatie West

Betuwe (BWB) is conform voorstelvastgesteld.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Motie 1: Grip op samenwerkingsverbanden - synchroniseren agenda's wordt

unaniem aangenomen.

Motie 2: Transparantie van bestuur wordt met 24 stemmen (GL, D66, CDA, DB, SGP,

VWB, PvdA, CU, LLBWB) voor en 3 stemmen (VVD) tegen aangenomen.

Motie 3: Oproep aan raden initiatief raadskring Regio Rivierenland wordt met 6

stemmen (GL, D66 en PvdA) voor en 21 stemmen (WD, CDA, DB, SGP, VWB, CU en

LLBWB) tegen verworpen.

Motie 4: lnformatievoorziening vanuit colleges wordt unaniem aangenomen.

De voorzitter sluit de vergadering om 23.06 uur
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