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1.

Nijhofl M.T.M. Kock

A.M. lJff (vanaf 20.27 uur)
L. van Bruchem, J.G. van Maanen, G.A. Kievit, J.L.H. Bareman, H. Mulder
J.J.M. Rietbergen, G.F. van de Water

K.G. Steenbergen

J.H. Hartman, E.R. Goossens, G. van Bezooijen, A. van Maanen,
R.T. van Stappershoef
F.H.J.M. Kloppenborg (PvdA)

Opening

voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet aanwezigen en luisteraars van harte welkom. De
voorzitter meldt dat mevrouw lJff later komt en dat bericht van verhindering is binnengekomen van de heer
De

Kloppenborg.

2.

Raadspreekuur
De heer Kruit spreekt de raad toe namens de 25 samenwerkende dorpshuizen over de APV.
De heer Wesselo spreekt over het onderwerp visie geluidschermen en verzoekt de raad de visie te herzien.
Mevrouw Verploeg spreekt over haar plan om 'tiny houses" te plaatsen op haar grondgebied.

3.

Vaststellen raadsagenda 24 september 2019
Het CDA stelt voor het raadsvoorstel bestemmingsplan Basil Scarflaan te Herwijnen en het raadsvoorstel
wijziging artikel 1.3 lid 2 bouwverordening gemeente West Betuwe n¡et te behandelen. De vragen uit de
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voorronde over deze voorstellen zijn niet bevredigend beantwoord en daarom acht het CDA beide voorstellen
niet rijp voor besluitvorming. De fractie WD stemt in met dit ordevoorstel. De overige fracties stemmen er niet
mee in. De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld.

4.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijsten van de raad van 13 juni, 25 juni, 2 juli en 3 september 2019 worden ongewijzigd vastgesteld

5.

lngekomen stukken

De CU vraagt naar de reactie van het college op 81 06 van StralingsArm Nederland en verzoekt het college de

raad op de hoogte te houden. Brief 81 04 is beantwoord, maar de beantwoording staat niet op de ingekomen

stukkenlijst. De griffie zal de beantwoording opvragen.
C27 Openbaar vervoer rondom Spijk, Heukelum en Asperen; de CU verzoekt het college om bij Arriva te
bewerkstelligen dat op de route Leerdam-Heukelum de eerste halte in Asperen wordt meegenomen.
C17 Bloembakken; de CU vraagt door wie het besluit is genomen geen bloembakken te plaatsen en verzoekt het
college dit besluit in het volgende seizoen te corrigeren. Hetzelfde geldt voor de bloembakken in Geldermalsen.
D10 GGD reactie op zienswijzen jaarstukken GGD 2018 en begroting GGD 2020; de WD constateert uit de
stukken dat er onvoldoende budget is voor de controle op kinderopvang en wil dit onderwerp op de agenda van
de raad zetten.

6.

Benoeming en beëdiging van burgerleden

De nieuwe burgerleden, mevrouw M.S.J. Vermeulen-Miltenburg namens de fractie D66 en de heer

M.H.T. Stoffer namens de fractie SGP zijn benoemd en beëdigd.

7.

46e Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland
Het besluit is conform voorstelvastgesteld.

B.

Voordracht benoeming lid raad van toezicht ORS Lek en Linge
Het besluit is conform voorstel vastgesteld.

9. Stichting Varik's Belang - verdeling

bijdragen 2019

Het besluit is conform voorstelvastgesteld.

10. Bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen veegplan 2017,herziening Molenstraat
Het besluit is conform voorstelvastgesteld.

41 b Ophemert

11. Bestemmingsplan woonwagenstandplaats Basil Scarflaan (ong.) te Herwijnen
Stemverklaring WD: De fractie snapt dat alles conform de wettelijke regelgeving is gegaan, maar ten aanzien
van 2 aspecten in dit besluit wil de VVD wel een kanttekening maken en daarbij gaat het om zorgvuldigheid naar
onze inwoners toe. Eerste aspect: de VVD hoopt dat wij hier in de raad de afspraak maken dat we alles zo
zorgvuldig publiceren dat het nooit, vrijwel nooit, zal kunnen voorkomen dat belanghebbenden niet op de hoogte
zijn van een besluit met deze vorm van strekking. Tweede aspect: wanneer er stukken in een ruimtelijke
onderbouwing gebruikt worden die ouder zijn dan 2 jaar, zou de VVD graag zien dat de betreffende wethouder
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beargumenteerd waarom die wel zijn opgenomen, u kunt van ons niet vragen het onderzoek zelf uit te gaan
voeren.
Het besluit is conform voorstelvastgesteld.

12. Wijziging Bouwverordening gemeente West Betuwe
Het voorstel is aangehouden tot een volgende vergadering in verband met het staken der stemmen (15-15).
Het college zegt toe een nieuwe kaart aan te leveren waarop de oude en de n¡euwe komgrenzen staan
aangegeven zodat de kaart in een volgende vergadering behandeld kan worden.

3. Benchmark afvaltarieven
motie benchmark afvaltarieven van VWB en LLB wordt met 22 stemmen tegen
D66 en GL) en B stemmen voor (VWB, LLB en WD) verworpen.
1

De

(CU, PvdA, SGP, DB, CDA,

Optie 3 van beslispunt 1; geen benchmark uitvoeren met daaraan gekoppeld beslispunt 2c; bij keuze voor optie
3 worden geen kosten gemaakt, wordt met 25 stemmen voor (CU, PvdA, SGP, DB, CDA, VVD, D66 en GL) en 5
stemmen tegen (VWB en LLB) aangenomen.

14. Bestemmingsplan kern Varik, herziening Kerstraat 13
Stemverklaring LLB; dit voorstel daar stemt LLB tegen want dit voorstel is een duidelijk voorbeeld dat er met 2
maten wordt gemeten. Het kantoorpand heeft jaren te koop gestaan en de nieuwe eigenaar is er gelijk illegaal
gaan wonen. Volgens de voormalige portefeuillehouder van Neerijnen waren er op dat moment 2
mogelijkheden; of we gaan handhaven en dan moet het pand ontruimd worden of we gaan kijken wat de
mogelijkheden zijn voor een andere bestemming. De eigenaren van het pand worden nu beloond terwijl zij ervan
bewust waren dat je er niet mag wonen en nu wordt het dan gelegaliseerd. lnwoners van onze gemeente die ook
een woonbestemming willen op een pand of een schuur willen alles netjes regelen via de wet, maar krijgen nul
op het rekest omdat het niet in het bestemmingsplan staat en niet op de woning planningslijst. LLB heeft op B
mei 2018 ook als enige tegen gestemd en om redenen die net zijn aangehaald stemt LLB ook nu tegen het
voorstel. Voor LLB telt gelijke monniken gelijke kappen.
Het besluit wordt conform voorstel aangenomen met 25 stemmen voor (CU, PvdA, SGP, DB, CDA, D66, VVD en
GL) en 5 stemmen tegen (LLB en VWB).
15. Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
Stemverklaring VVD; laat duidelijk zijn dat de VVD echt een voorkeur heeft voor een snelle internetverbinding.
Zowel voor de inwoners als voor de ondernemers is dat natuurlijk positief. Daarom juicht de VVD het toe dat het
nu eindelijk van de grond komt, nut en noodzaak ziet de WD echt wel. Alleen de wijze waarop het tot stand
komt, steunt de VVD niet. De rol en de verantwoordelijkheid die de gemeente nu meent te nemen kan risico's,
financiële risico's teweeg brengen terwijl inmiddels ook marktpartijen zich aanbieden om diezelfde risico's te
dragen. De VVD is van mening dat de gemeente geen verantwoordelijkheid moet nemen over activiteiten die ook
in of door de markt worden aangeboden. Het zal dan ook duidelijk zijn dat de VVD niet kan instemmen met de
inrichting van een gemeenschappelijke regeling voor de realisering van breedband.
Het besluit wordt conform voorstel aangenomen mel27 stemmen voor (CU, PvdA, SGP, DB, CDA, D66, LLBWB,
VWB en GL) en 3 stemmen tegen (WD).
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16. Controleverordenlng West Betuwe 2019
Het besluit wordt unaniem conform voorstel aangenomen
17. Mededelingen
De heer Daudeij geeft een kort verslag van de vergadering van de Regionale Agenda Commissie.
Wethouder Van Bezooijen meldt dat verschillende bronnen hebben gemeld dat de CMN groep in zwaar weer zit
De CMN groep exploiteert de Burcht in Haaften. Op dit moment wordt onderzocht wat de situatie is.
18. Rondvraag
Mevrouw Van Kuilenburg verzoekt het college goed naar het onderhoud van wegen en bermen in het
buitengebied te kijken.
De heer Van Bruchem vraagt het college naar de stand van zaken van de nulmeting geluid die in de raad van
Geldermalsen in juni 2017 is toegezegd.
De heer Rietbergen stipt eveneens de vraag m.b.t. de nulmeting aan. Daarnaast meldt de heer Rietbergen dat hij
per 1 januari 2020 zijn functie als raadslid voor de fractie VWB neerlegt.

19. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.04.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van22 oktober 2019, nummer 04
De griffier
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