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Datum vergadering: 25

tevens naar het tuistervershg)

juni 2019

Aanwezig:
Fractie CDA;
Fractie ChristenUnie (CU)
Fractie D66
Fractie Dorpsbelangen (DB)
Fractie GroenLinks (GL)
Fractie Leefbaar Lokaal Belang
West Betuwe (LLBWB)
Fractie PvdA
Fractie SGP
Fractie Verenigd West Betuwe

D. van Zee-van Arendonk, A.C. Hakkert, A. van Krieken, J. Kerbel
(vanaf punt 4b)
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. de Man, J.M. Daudeij
A.S. Zierleyn, J.W. van der Lecq
P. van Kuilenburg, C.

A.M.

lJfl

Nijhofl M.T.M. Kock

F.H.J.M. Kloppenborg

L. van Bruchem, J.G. van Maanen, G.A. Kievit (vanaf 21.55 uur),

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

(vwB)
Fractie

WD

E.W.B. Loeff, 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. van Stappershoef
H.M. van Harten (CDA), H.M. Markenhof-de Jong (DB)

Voorzitter
Griffier
Secretaris
Wethouders

Afwezig

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet aanwezigen en luisteraars

welkom.
2

De nummering op de raadsagenda van 25

juni is niet correct. Besluiten wordt de

lngekomen stukken en mededelingen te behandelen als punt 4A en het punt
Toelating en beëdiging raadslid CDA West Betuwe te behandelen als punt 48.
De rondvraag wordt toegevoegd aan de agenda als punt 1 B.
Met bovenstaande wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.
3

De besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 mei 2019 wordt ongewijzigd

vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst informeert GL naar de beantwoording van een
aantal uitstaande vragen. GL geeft aan dat het geen probleem is als de
beantwoording na het zomerreces komt.
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lngekomen stukken en mededelingen
D66 vraagt n.a.v. stuk 81 02 over de zwarte populier of het college dit met spoed wil
behandelen. De voorzitter zegt toe dit mee te nemen naar het college.
CU verzoekt het college de raad op de hoogte te houden van de afhandeling van de
brief met bijlagen onder 81 01 en sluit aan bij de opmerking van D66 m.b.t. 81 02.
D66 geeft aan dat zij de brief van het Groene Consortium onder E07 willen
bespreken. De voorzitter antwoordt dat D66 dat verzoek moet doen aan het
presidium.
De lijst ingekomen stukken is vastgesteld.

Mededelingen
Bericht van verhindering is binnen gekomen van mevrouw Markenof (DB), de heer
Kievit (SGP) komt later.
4b

De heer J. Kerbel, CDA fractie is toegelaten en beëdigd als raadslid van de

gemeente West Betuwe.
5

Het besluit vaststellen bestemmingsplan 'Achterstraat 32a, Beesd' is conform
voorstel unaniem vastgesteld.

6

Het besluit vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Neerijnen, herziening
Meikampgraaf 7 en Paalgraaf 11 te Hellouw' is conform voorstel unaniem

vastgesteld
7

Het besluit vaststellen gewijzigd bestemmingsplan 'Kern Est, herziening Het Nieuwe
is conform voorstel unaniem vastgesteld

Achterom

f

Het besluit vaststellen Gemeenschappelijke Regeling Belasting-Samenwerking
Rivierenland 2019 is conform voorstel unaniem vastgesteld
9

Het besluit zienswijze toetreding door BSR tot werkgeversvereniging 'Vereniging
werken voor waterschappen' per 1 januari 2019 is conform voorstel unaniem

vastgesteld
10

Het besluit lnstemmen met de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
Avri is conform voorstel unaniem vastgesteld

11

Het besluit Benoeming accountant controle jaarrekening 2019 West Betuwe
is conform voorstel unaniem vastgesteld.

12

Het besluit vaststellen koepelnota beheer openbare ruimte 2019 llm 2023
gemeente West Betuwe is conform voorstel unaniem vastgesteld.
Stemverklaring Groenlinks: GL wil wel instemmen met dit plan maar vinden de
participatieladder vrij vaag. Het is niet helemaal duidelijk hoe de koepelnota
richtlijnen geeft voor de hierop gebaseerde beheerplannen. GL wil meer zekerheid
dat de mogelijkheid voor participatie als vanaf het eerste moment van planvorming
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Stemverklaring LLBWB:t.a.v. stimuleren zwemdiploma stemt LLBWB niet in met
een mogelijke regeling voor seizoenarbeiders. LLBWB zal hiervoor een amendement
indienen bij de behandeling van de perspectiefnota op 2 juli a.s.
17

Het besluit wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland
(0DR) is unaniem vastgesteld.

18

Rondvraag
GL informeert naar een lokaal hitteplan.
LLBWB verzoekt het college snel actie te ondernemen tegen overlast in de

Emmawijk.
De voorzitter zegt schriftelijke reactie toe op de vragen.

19

De voorzitter sluit de vergadering om 00.01 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van24 september 2019, nummer 04b
De

voorz
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wordt ingezet. Daarom wil GL vastgelegd hebben dat er in de raad consensus is om
in het najaar een informatieve bijeenkomst te organiseren om te bezien wat het
"Right to Challenge" zou kunnen betekenen voor de inwoners van de gemeente
West Betuwe
13

Het besluit vaststellen Beleidsvisie en beheerplan begraafplaatsen 20191/m 2023
is geamendeerd vastgesteld met 28 stemmen voor (GL, WD, CDA, DB, SGP, VWB,
PvdA, CU en VWB) en 2 stemmen tegen (D66).
Het amendement van LLBWB "prioriteit onderhoudsniveau A voor alle
begraafplaatsen" is aangenomen met 18 stemmen voor (GL, DB, SGP, VWB, PvdA
en LLBWB) en 12 stemmen tegen (D66, WD, CDA,CU).
Het amendement van CU "wijziging perioden en tarieven kindergraven" is verworpen
met 14 stemmen voor (CU, SGP, DB en D66) en 16 stemmen tegen (GL, WD, CDA,
VWB, PvdA en LLBWB).
Het amendement van SGP, VWB, LLBWB, CU en DB "aanpassing tarieven
begraafplaatsen: verlenen uitsluitend recht" is aangenomen met 17 stemmen voor
(DB, SGP, VWB, CU en LLBWB) en 13 stemmen tegen (GL, D66, WD, CDA en PvdA).
De motie van SGP "herbegraven na ruiming" is unaniem aangenomen.
De motie LLBWB "onderzoek extern beheer en/of onderhoud begraafplaatsen" is
aangenomen met 28 stemmen voor (GL, WD, CDA, DB, SGP, VWB, PvdA, CU en
LLBWB) en 2 stemmen tegen (D66).
De motie van DB "natuurbegraven" is aangenomen met 23 stemmen voor (GL, D66,
CDA, DB, SGP, CU, en LLBWB) en 7 stemmen tegen (PvdA, VWB, en VVD).
De motie van
D66,

WD "bovengronds ruimen" is aangenomen met 25 stemmen voor

WD, CDA,

DB, SGP, VWB en LLBWB) en 5

(GL,

stemmen tegen (CU en PvdA).

14

Het besluit vaststel len WaterRiolerin gsbeleidsPlan 2O1 9-2023 (WRP) is
geamendeerd vastgesteld met 26 stemmen voor (GL, D66, VVD, DB, SGP, VWB,
PvdA, CU en LLBWB) en 4 stemmen tegen (CDA).
Het amendement van VWB "trendmatige stijging tarief rioolheffing" is aangenomen
met 23 stemmen voor (GL, D66, WD, DB, SGP, VWB, PvdA en LLBWB) en 7
stemmen tegen (CDA en CU).

15

Het besluit vaststellen Jaarrekeningen 2018 Gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en
Lingewaal is unaniem vastgesteld.

16

Het besluit vaststellen Eerste Bestuursrapportage 2019 West Betuwe is gewijzigd
unaniem vastgesteld.
Het amendement van D66 beslispunt 10 van het voorstel te wijzigen wordt unaniem
aangenomen.
Het amendement van D66 om beslispunt 13 "'ln te stemmen met de aanwending
van de bestemmingsreserve Sociaal domein van € 55.000 voor personele
maatwerkregelingen te schrappen" wordt unaniem aangenomen.
De motie van CU "OZB compensatie niet-commerciële sportverenigingen met eigen
gebouw uit voormalige gemeente Lingewaal" is verworpen met 9 stemmen voor
(GL, D66, PvdA en CU) en 21 stemmen tegen (WD, CDA, DB, SGP, VWB en LLBWB).
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