
 

Besluitenlijst gemeenteraad  
(verwijst tevens naar het luister- en beeldverslag) 

 

Datum digitale vergadering 2 maart 2021 

Zaak 116451 

Aanwezig: 

Fractie CDA D. van Zee-van Arendonk ,  A. van Krieken, J. Kerbel 

Fractie ChristenUnie (CU) F. Temminck, M.A. Kool-Tulp, A. van Willigen-Verstegen 

Fractie D66 H. Boer Rookhuiszen-de Joode, V.P. Bogerman (vanaf punt 6A) 

Fractie Dorpsbelangen (DB) H. de Man, K. de Heus-van Wijk, L.A.E.M. van Dun, , J.M. Daudeij,  

 H.M. Markenhof - de Jong 

Fractie GroenLinks (GL) A.S. Zierleyn, J.W. van der Lecq 

Fractie Leefbaar Lokaal Belang 

West Betuwe (LLB) P. van Kuilenburg, C. Nijhoff,  M.T.M. Kock 

Fractie PvdA R.G.T. Hoogveld, H.B. Challik 

Fractie SGP L. van Bruchem , J.G. van Maanen, G.A. Kievit, J.L.H. Bareman,  

  H. Mulder  

Fractie Verenigd West  G.F. van de Water, J.J.M. Rietbergen   

Betuwe (VWB) 

Fractie VVD A.F.Broedelet, D.T. de Zeeuw-Wielders, G.J. van Ochten 

Voorzitter S. Stoop 

Griffier H.J. van der Graaff 

Wethouders  A. van Maanen, G. van Bezooijen, R.T. van Stappershoef, A.M. IJff 

 E.R. Goossens, S.T. Klein-de Jong 

Secretaris K. Coesmans 

Afwezig A.C. Hakkert  (CDA) 

 

 

 

1.  Opening 

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

welkom. De voorzitter memoreert de heer Bert Vonk, oud raadslid voor de fractie CDA van de 

gemeente Geldermalsen, die op 19 februari jl. is overleden. 

 

2. Raadsspreekuur 

Van het raadsspreekuur wordt geen gebruik gemaakt. 

 

3.  Vaststellen agenda 2 maart 2021 

De moties vreemd aan de orde van de dag worden aan de agenda toegevoegd onder agenda punt 11: 

A. Motie Dorpsbelangen; ruimte voor evenementen en B. Motie SGP; lichtreclame WBG. 

Met bovenstaande wijzigingen is de agenda vastgesteld. 
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4. Vaststellen besluitenlijst 17 december 2020 en 26 januari 2021 

- Besluitenlijst 17 december 2020; De heer De Man merkt op dat bij het punt (t)huisvesting hij de 

eis heeft gesteld dat de afgesproken financiering en budget niet wordt overschreden.  

Met deze aanpassing wordt de besluitenlijst van 17 december 2020 vastgesteld. 

- De besluitenlijst van 26 januari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Ingekomen stukken 

- De fractie Dorpsbelangen verzoekt om het ingekomen stuk A2; inspraakreactie Vereniging tot 

het Behoud van het Lingelandschap op een eerstvolgende raadsvergadering als bespreekpunt 

op te nemen. Dit verzoek zal voorgelegd worden aan het presidium. 

- De fractie ChristenUnie geeft bij ingekomen stuk B2 02 Brief Bond Heemschut over Voorstraat 

Asperen het advies mee aan de wethouder om met de projectontwikkelaar af te stemmen 

helder te communiceren naar de omwonenden wat er op die locatie gerealiseerd gaat worden. 

- De fractie Dorpsbelangen vraagt bij ingekomen stuk D06 Concept verslag Klankbordgroep 

raadsleden RES Rivierenland d.d. 13-01-2021, hoe de klankbordgroep burgers gaat betrekken. 

 

6A   Toelating en beëdiging tijdelijk raadslid D66 

De heer V.P. Bogerman is toegelaten en beëdigd als raadslid voor een periode van 16 weken (tot en 

met 18 juni 2021) de fractie van D66, ter vervanging van mevrouw A.M.R. Karsemeijer. 

 

6B   Afleggen verklaring en belofte griffiemedewerker mevrouw M.E. de Wit-Wijsman 

Mevrouw M.E. de Wit-Wijsman legt de verklaring en belofte ambtenaar af tegenover burgemeester 

Servaas Stoop. 

 

7. Vaststellen bestemmingsplan partiële herziening De Plantage Zuidwest te Meteren 

D66 dient een motie in op dit voorstel: 

Verzoekt het college  

 om natuurinclusief ontwerpen op te nemen in de in het vierde kwartaal van dit jaar vast te stellen 

omgevingsvisie  

 om deze natuurinclusiviteit ook terug te laten komen in de eveneens in het vierde kwartaal vast te 

stellen lokale adaptatie strategie (LAS)  

 vooruitlopend op de vaststelling daarvan bij renovatie- of nieuwbouwprojecten natuurinclusief 

bouwen als inspiratie mee te geven aan de bouwers/projectontwikkelaars en inwoners;  

 

De motie wordt aangenomen met 17 stemmen voor (DB, CDA, CU, D66, PvdA, GL) en 13 stemmen 

tegen (SGP, VVD, LLB, VWB). 

De suggestie van drive-in woningen van VWB neemt wethouder Klein mee naar het overleg met de 

projectontwikkelaar, zij koppelt de uitkomst schriftelijk terug. 

De opmerking van LLB m.b.t. het anti-speculatiebeding zal wethouder Klein schriftelijk beantwoorden. 

 

Stemverklaring LLB: LLB is natuurlijk voor het bouwen van extra woningen in de Plantage, zelfs als het 

er maar 18 zijn. Inwoners hebben echter recht op goede infravoorzieningen. Voor degenen die geen 

parkeerplaats nodig hebben, geldt dat de woningen die feitelijk gebouwd gaan worden onbetaalbaar 

zijn.  
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Daarmee voldoet deze woningbouw uitbreiding niet aan de 2  belangrijkste onderdelen van het 

actieplan woningen van de provincie namelijk versnelling en betaalbaarheid. LLB stemt wel voor dit 

plan. 

Stemverklaring VVD: de VVD is sterk voorstander van dit plan en de VVD is van mening dat wij hiermee 

een stuk contingent terughalen wat we in het vroegere Geldermalsen hebben moeten afstaan waar we 

verliesvoorzieningen voor hebben genomen. Dit is heel goed voor West Betuwe, voor de financiën van 

West Betuwe, voor de inwoners van West Betuwe en voor de toekomstige bewoners van de huizen die 

hier gebouwd gaan worden. De VVD is voor dit plan.  

 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

8. Vaststellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2032 

De ChristenUnie dient een door alle fracties ondersteunde motie in op dit voorstel: 

Verzoekt het college   

 het naar voren halen in tijd van de nieuwbouw van de basisscholen Lingelaar en Sint Antonius (als 

brede school Beesd onder één dak), door deze binnen het IHP op te nemen in het schema van de 

korte termijn, op haalbaarheid te onderzoeken;  

 Hiervan de businesscase op te stellen en te berekenen, inclusief een tijdsplan/stappenplan; 

 Dit tevens te bespreken met de schoolbesturen in het Op Overeenstemming Gericht Overleg 

(OOGO); 

De motie wordt unaniem aangenomen. 

 

Wethouder Van Bezooijen antwoord op de motie dat het college gaat onderzoeken wat de 

consequenties zijn voor de capaciteit en de financiën om uiteindelijk een definitief besluit te nemen. 

De wethouder zal de raad zo spoedig informeren over de uitkomst van dit onderzoek en verwacht dat 

dit over circa 3 weken beschikbaar is. 

 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

  

9. Voorstel tot het geven van wensen en bedenkingen deelname Stichting Omgevingsfondsen 

 West Betuwe 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

10. Vaststellen zienswijze Kaderbrief gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

11. Moties vreemd aan de orde van de dag 

A. Motie Dorpsbelangen; ruimte voor evenementen  

Verzoekt het college 

 De mededeling in het gemeentebulletin te rectificeren, en samen met de samenleving vanaf nu te 

zoeken naar ruimte en mogelijkheden voor evenementen in West Betuwe in 2021. 

Verzoekt het college tevens 

 Aanvragen voor activiteiten en evenementen per direct in behandeling te nemen. 

 Aanvragers van dergelijke initiatieven, nieuw of oud, op een West Betuwse manier (denkend in 

mogelijkheden) te begeleiden; 
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 om zo in 2021, zowel op korte als op langere termijn, activiteiten en evenementen in zoveel 

mogelijk vormen te kunnen laten organiseren; 

 Een regeling te treffen voor het compenseren van organisatoren in die gevallen waarbij 

legeskosten in rekening zijn gebracht,  zonder dat het evenement doorgang kon vinden vanwege 

maatregelen van de Rijksoverheid 

 Waar mogelijk organisaties extra te ondersteunen bij het organiseren van evenementen in 2021. 

 

De portefeuillehouder, Servaas Stoop, staat sympathiek tegenover de strekking van de oproep, maar 

ontraadt de motie. De gemeente kan niet om de coronamaatregelen van de Rijksoverheid heen en er is 

nog geen enkel zicht op hoe lang de maatregelen blijven gelden. Hij benadrukt dat de houding van de 

gemeente West Betuwe altijd ja, mits is, maar dat de lijst van mitsen nu te lang en te onzeker is. Hij wil 

geen valse verwachtingen wekken bij de inwoners. De portefeuillehouder zegt toe er in zijn 2 

wekelijkse update aan de raad uitgebreider op ingaan. 

 

Stemverklaring VVD; de VVD vindt de motie sympathiek, maar te vroeg. 

 

De motie ruimte voor evenementen wordt verworpen met 13 stemmen voor (DB, CU, LLB, VWB) en 17 

stemmen tegen (SGP, CDA, VVD, D66, PvdA, GL). 

 

B. Motie SGP; lichtreclame WBG  

Verzoekt het college 

 Niet mee te werken aan de wijziging van het bestemmingsplan of ruimtelijke wijzigingsprocedure 

om de genoemde lichtreclame in Waardenburg mogelijk te maken; 

 In zijn algemeenheid zeer terughoudend te zijn met lichtreclame in de gemeente West Betuwe; 

 Kennis te nemen van het genoemde rapport en een beleidsnota te ontwikkelen inzake 

lichtreclame; 

 

De heer Van Maanen benadrukt dat het geen verbod is, maar verzoekt het college wel terughoudend te 

zijn. 

 

Stemverklaring VWB; VWB is wel voor de motie, maar niet voor algemene terughoudendheid t.a.v. 

lichtreclame. 

Stemverklaring VVD; de motie is goed voor de aangegeven locatie in Waardenburg, maar vindt het niet 

goed in algemene zin terughoudend te zijn met lichtreclame, we moeten er wel prudent mee omgaan, 

maar niet zeer terughoudend. 

 

De motie wordt aangenomen met 25 stemmen voor (SGP, CDA, VVD, CU, LLB, VWB, D66, PvdA, GL) en 

5 stemmen tegen (DB). 
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12. Mededelingen 

 

 Mevrouw Van Zee meldt, als vertegenwoordiger in de algemene Agenda Commissie, dat het 

Regionaal Ambitiedocument wordt besproken op 22 maart en 13 april. Daarna wordt het aan de 

afzonderlijke raden ter vaststelling voorgelegd. T.a.v. de Gebiedsagenda meldt zij dat deze voor de 

zomer in concept gereed is en na de zomer definitief voor besluitvorming gereed is. De vraag is 

hoe de raad hierbij betrokken kan worden zonder zaken dubbel te doen. Suggesties zijn welkom. 

 Wethouder Klein meldt dat er vanuit de provincie een subsidie van €15.000,- is toegekend voor de 

ontwerpfase van het archeologiepark De Plantage. Daarnaast is de gemeente nog in de race voor 

een subsidie van €100.000,- 

 De heer Van Maanen meldt namens de werkgeverscommissie dat het jaarcontract van de griffier, 

Hans van der Graaff, per 1 april a.s. omgezet wordt in een vast dienstverband. 

 De voorzitter meldt dat de motie “Raden in verzet” in de VNG is behandeld en is afgewezen met 

68,45% van de stemmen. West Betuwe heeft conform afspraak voor de motie gestemd. 

 

13. Rondvraag 

De heer Rietbergen, VWB, heeft een aantal vragen m.b.t. het contract met het Weekblad West Betuwe, 

de verkeerssituatie aan de Blankertseweg en het niet ophalen van plastic afval aan de Herman 

Kuijkstraat. Hij zal de vragen schriftelijk indienen en de vragen zullen schriftelijk beantwoord worden. 

Wat de vragen m.b.t. het Weekblad West Betuwe betreft merkt de heer Stoop als portefeuillehouder 

dat er over dit onderwerp een raadsinformatienota naar de raad komt. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter dankt aanwezigen en luisteraars, wenst iedereen aanwezig wel thuis en sluit de 

vergadering om 23.37 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van 30 maart 2021, nummer 2021/033 

 

de griffier,      de voorzitter, 

Hans van der Graaff    Servaas Stoop 


