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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen en luisteraars van harte
welkom.
2. Inspreekrecht inwoners
De heer J. Bambacht spreekt de raad toe over woningbouw in Haaften. Hij verzoekt het college bij
eventuele nieuwbouwplannen in Haaften rekening te houden met de wensen van de inwoners.
Mevrouw W. Verhoeks spreekt de raad toe over haar onvrede met het beleid van de Avri.
3. Vaststellen agenda 3 maart 2020
De motie vreemd aan de orde van de dag van LLB “sluipverkeer Waardenburg en Haaften” wordt
geagendeerd als agendapunt 19. Met deze aanvulling wordt de agenda vastgesteld.
4. Vaststellen besluitenlijst 28 januari 2020
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst verzoekt mevrouw De Zeeuw het college nogmaals om de raad te
informeren over de stand van zaken omtrent initiatieven in het kader van RO die al in een van de
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voormalige gemeenten zijn opgestart en nu nog lopen. De voorzitter antwoordt dat het overzicht volgende
week in het college wordt behandeld. Na vaststelling in het college kan het aan de raad verstrekt worden.
5. Ingekomen stukken
Met het voorstel van de voorzitter om het stuk D3; Openbaar Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
“vacature lid Raad van Toezicht van de stichting 02A5” af te handelen als categorie B2 wordt ingestemd.
6. Raadsvoorstel benoeming burgerlid West Betuwe
Het nieuwe burgerlid, de heer T. Verweij namens de fractie VVD is benoemd en beëdigd.
7. Raadsvoorstel vaststellen verordening voorzieningen huisvesting onderwijs West Betuwe
Het raadsbesluit is op basis van de discussie in de oordeelsvormende voorronde van 11 februari jl. als
volgt gewijzigd:
“de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs West Betuwe 2020 vast te stellen, met dien
verstande dat het vorderingsrecht zoals omschreven in artikel 21 alleen in uitzonderlijke gevallen wordt
toegepast omdat te allen tijde in goed overleg met de schoolbesturen wordt gezocht naar een passende
oplossing voor een eventuele aanvullende ruimtebehoefte.”
Het amendement van D66 op dit besluit:
Het besluit als volgt te wijzigen:
1. de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs West Betuwe 2020 gewijzigd vast te stellen.
Hiervoor de tekst:
2. in Bijlage 1 deel A.9 Medegebruik lid 2, behorende bij de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs West Betuwe 2020 als volgt te wijzigen:
“Bepalend bij het beoordelen van de beschikbaarheid van een gebouw of ruimte voor medegebruik is
een afstand van ten hoogste 1000 meter, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende
begaanbare en veilige weg, gerekend vanaf het hoofdgebouw van de school waarvoor de noodzaak
van medegebruik is vastgesteld.”
wordt verworpen met 23 stemmen tegen (CDA, VVD, DB, SGP, CU, LLB) en 7 stemmen voor (D66, GL,
VWB-1, PvdA).
Het gewijzigde besluit wordt aangenomen met 27 stemmen voor (VVD, CDA, DB, SGP, PvdA, GL, CU, LLB)
en 3 stemmen tegen (D66, VWB-1).
8. Raadsvoorstel vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Herman Kuijkstraat 44-50 te Geldermalsen
Het amendement van Verenigd West Betuwe op dit besluit:
Besluit:
1. het laten vallen van de twee commerciële ruimten om daarmee te komen tot maximaal 3 bouwlagen;
2. om de bouw van deze 3 bouwlagen dusdanig uit te voeren dat deze betaalbaar en beschikbaar blijven
voor ouderen en jongeren in de “lagere financiële leefklassen”. Het aantal te bouwen appartementen
in deze drie bouwlagen kan daardoor eventueel nog worden herzien.
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wordt verworpen met 29 stemmen tegen (GL, D66, VVD, CDA, DB, SGP, PvdA, CU, LLB) en 1 stem voor
(VWB).
Het besluit wordt conform voorstel unaniem vastgesteld.
9. Raadsvoorstel vaststellen kadernota cultuur en kunst West Betuwe 2020-2023
Stemverklaring D66; de fractie stemt in met beslispunt 1, maar niet met de beslispunten 2 en 3 uit het
besluit omdat D66 niet op voorhand over dit onderdeel wil besluiten terwijl nog niet helder hoe dit voorstel
past in de nog te harmoniseren algemene subsidieverordening.
Het besluit wordt conform voorstel aangenomen met 27 stemmen voor (GL, CDA, DB, SGP, VWB, PvdA,
CU, LLB, D66 met beslispunt 1 van het besluit) en 3 stemmen tegen (VVD).
D66 stemt niet in met de beslispunten 2 en 3 van het voorstel.
10. Raadsvoorstel zienswijze meerjarenbeleidsplan Werkzaak Rivierenland
Wethouder Van Maanen meldt naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie dat het BMC rapport
“Evaluatie Werkzaak” en het rapport van Berenschot over de toekomst van Werkzaak te vinden zijn bij de
stukken voor het Algemeen Bestuur op de website van Werkzaak.
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
11. Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
12. Raadsvoorstel aanwijzen leden regionale Agendacommissie Rivierenland
Mevrouw D. van Zee-van Arendonk en de heer J.L.H. Bareman worden unaniem aangewezen als leden
van de regionale Agendacommissie Rivierenland. De positie van de plaatsvervangend leden blijft
ongewijzigd.
13. Initiatiefvoorstel Leefbaar Lokaal Belang; publicatie bekendmakingen gemeentenieuws
De verschillende fracties delen de zorg van LLB over de communicatie en verzoeken het college zich
maximaal in te zetten voor goede communicatie naar de inwoners.
Het voorstel wordt verworpen met 4 stemmen voor (LLB, VWB-1) en 26 stemmen tegen (GL, D66, VVD,
CDA, SGP, DB, PvdA, CU).
14. Raadsvoorstel vaststellen plan van aanpak van het proces Regionaal Economisch Ambitiedocument
2020-2024
Stemverklaring GL: het college lijkt het plan van aanpak niet vanuit de regio maar meer vanuit West
Betuwe te benaderen. GL is van mening dat er breder gedacht mag worden, vooral in het belang van het
welzijn van onze inwoners. Het plan van aanpak maakt niet duidelijk hoe de samenhang met
duurzaamheid, mobiliteit wonen vorm en inhoud gaat krijgen. GL is het wel met het college eens om
eerder duurzame technische MKB bedrijven te betrekken en minder de logistiek. Maar dat moet dan wel
voor de hele regio gelden. De regionale Agendacommissie krijgt in het voorstel een inhoudelijke rol. Staat
dit niet op gespannen voet met de uitspraak van de raad over de raadskring. GL zal de uitwerking van het
ambitiedocument constructief, maar kritisch volgen.
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Stemverklaring VVD: de VVD vindt het Regionaal Economisch Ambitiedocument te weinig ambitie tonen.
Voor West Betuwe is onvoldoende uitgewerkt hoe wij onze nieuwe doelstelling met betrekking tot MKB
bedrijven invullen. De VVD zal bij de behandeling van de Perspectiefnota uitgebreid op dit onderwerp
terug komen.
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
15. Raadsvoorstel uittreedsom Avres
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
16. Raadsvoorstel zienswijze op de meerjarenstrategie 2020-2023 GGD Gelderland-Zuid
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
17. Raadsvoorstel vaststellen geharmoniseerde subsidieverordening peuteropvang West Betuwe
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
18. Raadsvoorstel vaststellen verordening cultuureducatie primair onderwijs West Betuwe
Het verzoek van de PvdA om van het periodiek overleg met de schoolbesturen een kort verslag te maken
en na een periode van 2 schooljaren een analyse van die verslagen aan de raad aan te bieden, wordt door
wethouder Van Maanen toegezegd.
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
19. Motie vreemd aan de orde van de dag Leefbaar Lokaal Belang; sluipverkeer Waardenburg en
Haaften
De motie van Leefbaar Lokaal Belang:
Verzoekt het college:
 om op zeer korte termijn verkeersmaatregelen te nemen om het sluipverkeer te ontmoedigen, door
onder andere het plaatsen van borden “Alleen bestemmingsverkeer” en het nemen van snelheid
beperkende maatregelen.
 om op korte termijn (binnen 2 maanden) in overleg te treden met Rijkswaterstaat om tot een
structurelere oplossing te komen.
 met de politie over handhaving van gebruik en snelheid nader te overleggen.
wordt verworpen met 4 stemmen voor (LLB, VWB-1) en 26 stemmen tegen (GL, D66, VVD, CDA, DB, SGP,
PvdA, CU).
20. Mededelingen
Wethouder Van Maanen deelt mede dat er over 2019 naar verwachting een tekort van circa 2 miljoen is
op het Sociaal Domein. De wethouder zegt toe voor 1 mei een definitief inzicht beschikbaar te hebben. Er
is nog geen wijziging in het beleid voor 2020 en daarmee voorspelt de wethouder dat de kosten in 2020
niet naar beneden zullen gaan. De presentatie “ontwikkelingen Jeugdwet en Wmo 2019” zijn gepubliceerd
bij de denktank Sociaal Domein.
De voorzitter meldt m.b.t. het Corona virus dat er een update van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan
de gemeenteraden is verstrekt. Zodra er een nieuwe update beschikbaar is, wordt deze direct
doorgestuurd naar de raadsleden.
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21. Rondvraag
Mevrouw De Zeeuw dankt allen hartelijk voor de fruitmand.
De heer Hakkert stelt vragen over de voorgenomen sluiting van de OBS Est. Wethouder Van Bezooijen
antwoordt dat het college aan alles wat in zijn vermogen lag, medewerking heeft verleend. Het college zet
zich in om in alle kernen scholen open te houden. De zaak ligt nu bij het Fluvium.
Mevrouw Van Kuilenburg heeft met de eigenaren van de Rodenburg gesproken en begrepen dat de
sluiting niet voor 1 jaar, maar voor 5 jaar geldt. De voorzitter antwoordt dat hij bereid is de raad
vertrouwelijk over dit onderwerp te informeren.
De heer Van der Lecq vraagt aandacht voor de groeiproblemen van voetbalclub GVV. Er is een oriënterend
gesprek met de wethouder geweest, maar er is tot op heden geen vervolggesprek geweest. De heer Van
der Lecq vraagt wanneer dit gesprek een vervolg krijgt. Wethouder Van Maanen zegt als vervanger van
wethouder Hartman toe de raad hierover op korte termijn te informeren over de stand van zaken.
De heer Daudeij vraagt in hoeverre de gemeente West Betuwe verantwoordelijk is voor de inhoud op de
website overheid.nl. Hij meldt dat de informatie op onderdelen niet juist is. De voorzitter zegt toe dit uit te
zoeken.
22. Sluiting
De voorzitter wenst alle aanwezigen wel thuis en sluit de vergadering om 22.30 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 31 maart 2020, nummer 2020/038,

De griffier

De voorzitter

