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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 17.00 uur en heet alle aanwezigen en luisteraars van harte
welkom.
2. Inspreekrecht inwoners
Van het inspreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3. Vaststellen agenda 7 juli 2020
De motie ie vreemd aan de orde van de dag: verkoop voormalig gemeentehuis Lingewaal wordt
toegevoegd aan de agenda als agendapunt 12a.
De motie vreemd aan de orde van de dag: Sanering golfbaan Spijk wordt toegevoegd aan de agenda als
agendapunt 12b.
In de presidiumvergadering van 6 juli jl. is afgesproken dat de agendapunten 5 t/m 8 gezamenlijk worden
behandeld onder “Algemene beschouwingen” en daarna per voorstel in stemming worden gebracht.
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De Perspectiefnota 2021 West Betuwe en het voorstel Afwegingskader West Betuwe in financieel
evenwicht, worden na het vaststellen van het beheerplan Wegen en het Groenbeleidsplan in stemming
gebracht.
De heer Mulder stelt de opstelling in de raadzaal aan de orde. Een aantal raadsleden hebben geen tafel tot
hun beschikking en hij vindt deze wijze van vergaderen niet respectvol naar de raadsleden. De voorzitter
begrijpt zijn bezwaren, maar in het kader van de RIVM-richtlijnen is de huidige opstelling het maximaal
haalbare in deze zaal.
4. Vaststellen besluitenlijst raad 18 juni 2020
De besluitenlijst van 18 juni wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Raadsvoorstel vaststellen Jaarstukken 2019 West Betuwe
Stemverklaring LLB; LLB stemt in met de concept Jaarrekening 2019 West Betuwe. Voor de te laat aan de
agenda toegevoegde definitieve Jaarstukken 2019 heeft LLB geen tijd gehad hebben om deze weer
opnieuw goed in te lezen. Omdat er verder niet aangegeven was wat er in het nieuwe stuk veranderd was.
LLB kan er derhalve niet instemmen met de definitieve Jaarstukken 2019.
6. Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 2020 West Betuwe
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld, met de kanttekening van LLB t.a.v. dat het
stappenplan vergroten leefbaarheid door inzet subsidie niet in 2019 door de raad wordt vastgesteld.
7. Raadsvoorstel vaststellen Perspectiefnota 2021 West Betuwe
Stemverklaring D66; D66 stemt in met de Perspectiefnota 2021 West Betuwe, maar wijst daarbij naar de
door D66 gegeven stemverklaring bij het voorstel beheerplan Wegen 2021-2025.
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
8. Raadsvoorstel vaststellen afwegingskader West Betuwe in financieel evenwicht
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
9. Raadsvoorstel vaststellen Beheerplan wegen West Betuwe 2021-2025
Op dit voorstel wordt door de ChristenUnie een amendement ingediend:
Besluit:
Het raadsbesluit inzake de vaststelling van het beheerplan Wegen 2021-2015 als volgt te wijzigen:
Beslispunt 2 te wijzigen in:
De wegen in West Betuwe te onderhouden op kwaliteitsniveau Basis voor asfaltverhardingen en niveau
Laag voor elementenverhardingen, conform scenario 2 uit het beheerplan Wegen, met uitzondering van
fiets- en voetpaden van elementenverharding die voor onderhoud op Basisniveau worden onderhouden.
Het amendement wordt aangenomen met 27 stemmen voor (GL, VVD, CDA, DB, SGP, VWB, PvdA, CU,
LLB) en 2 stemmen tegen (D66).
Stemverklaring D66; de keuze voor scenario 2 is begrijpelijk, maar dit heeft wel forse financiële gevolgen.
D66 maakt zich zorgen over de impact hiervan op de financiering van andere programma’s. D66 heeft
voorgesteld om de kosten te temporiseren door gebruik te maken van 2 draaiknoppen in het voorstel
(€ 860.000 op jaarbasis), maar zag daarvoor geen meerderheid in de raad. D66 stemt niet in met het
voorstel.
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Het besluit is conform voorstel vastgesteld met 27 stemmen voor (GL, VVD, CDA, DB, SGP, VWB, PvdA,
CU, LLB) en 2 stemmen tegen (D66).

10. Raadsvoorstel vaststellen Groenbeleidsplan West Betuwe 2021-2025
Op dit voorstel wordt door D66 een amendement ingediend:
Besluit:
Het concept-besluit inzake de vaststelling van het Groenbeleidsplan 2021-2015; “de vruchten plukken van
een bloeiende gemeente”, als volgt te wijzigen:
Toevoegen:
Aan beslispunt 3 de volgende zin:
Met dien verstande dat voor het (ecologisch) onderhoud van de bermen niet gekozen wordt voor
‘klepelen’ maar voor ‘maaien en afvoeren’.
Het amendement wordt verworpen met 11 stemmen voor (GL, D66, VVD, VWB, PvdA) en 18 stemmen
tegen (DB, SGP, LLB, CDA, CU).
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
11. Raadsvoorstel gebruik lokale lastenmeter
Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld.
12a Motie vreemd aan de orde van de dag: verkoop voormalig gemeentehuis Lingewaal
De motie van de ChristenUnie “verkoop gemeentehuis Asperen” wordt opnieuw in stemming gebracht
omdat de stemmen in de vergadering van 30 juni jl. staakten. De motie luidt als volgt:
De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 7 juli 2020
gelezen:
de informatienota vanuit het College (IN082) waarin het voornemen wordt bekend gemaakt om tot
verkoop over te gaan van het voormalige gemeentehuis van Lingewaal
overwegende dat:

het monumentale gedeelte van dit voormalige gemeentehuis, de witte villa, een sterk beeldbepalend
pand is in het oude stadje Asperen;

het pand van grote historische betekenis is en culturele waarde heeft; gebouwd in 1893 op de plaats
waar ooit het kasteel stond;

dit statige pand met inpandig de chique trouwzaal sinds 1950 de functie van gemeentehuis heeft
gehad;

de emotionele waarde voor de inwoners groot is; recent weer aangetoond bij een mediabericht van
het dreigend verloren gaan van het pand met het verzamelen van 1100 handtekeningen in twee
dagen tijd;

in het bidbook de inwoners aangegeven hebben het zeer belangrijk te vinden dat de witte villa in
gemeentelijk eigendom blijft;
voorts overwegende dat:

de status van gemeentelijk monument geen enkele garantie geeft voor de toekomst;

te stellen voorwaarden bij verkoop in tijd en bij doorverkoop hun kracht en waarde verliezen;

verkoop definitief is en door beperkende voorwaarden de opbrengst gering is;
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de enige zekerheid dat het pand onaangetast behouden blijft enkel bestaat bij het in eigendom zijn
van de gemeente;

in eigendom van de gemeente het pand multifunctioneel gebruikt kan worden voor gemeentelijke
diensten, diverse bureautaken, welzijnstaken, flexplekken, sluiten van huwelijken, culturele
activiteiten, etc., waarbij gedeeltelijke verhuur ook een serieuze optie is.
is van mening dat:

het monumentale gedeelte van het gemeentehuis vooralsnog in eigendom van de gemeente West
Betuwe moet blijven;
roept het college op:
1. een kostendekkende exploitatie te onderzoeken
2. kopers te inventariseren die in hun doelstelling het behoud van de monumentale waarde en culturele
waarde te bevorderen en respecteren;
En gaat over tot de orde van de dag.
Stemverklaring PvdA: de PvdA is tegen punt 1 en voor punt 2 van deze motie en stemt derhalve tegen de
motie.
De motie wordt aangenomen met 15 stemmen voor (CU, SGP, DB, GL) en 14 stemmen tegen (D66, VVD,
CDA, VWB, LLB, PvdA).
12b Motie vreemd aan de orde van de dag: Sanering golfbaan Spijk
De motie van PvdA, D66, DB, GL en VVD:
De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 7 juli 2020
overwegende dat:
 LD-staalslakken op het terrein van de golfbaan Spijk een bron van vervuiling zijn en dat het
noodzakelijk is dit aan te pakken;
 De bespreking van dit onderwerp op 30 juni in de raad de zorgen over dit dossier niet heeft
weggenomen
 uit milieu- en technisch oogpunt het verwijderen van de LD-staalslakken de voorkeur heeft, maar dat
het college uit financieel en juridisch oogpunt heeft gekozen voor het ophogen en isoleren van de LDstaalslakken;
 de voorkeursvariant van het college grote financiële risico’s voor de lange termijn met zich meebrengt
en dat het gevaar voor nieuwe vervuiling blijft bestaan;
 de voorkeursvariant van het college de gemeente bovendien in de eerste acht jaar € 2.000.000 gaat
kosten en dat de kosten daarna oplopen tot € 4.500.000 over 50 jaar.
constaterende dat:
 het de voorkeur van partijen heeft om de LD-slakken te verwijderen.
verzoekt het college om:
1. een risicoanalyse te maken voor de twee saneringsvarianten
2. in de risicoanalyse ook mee te nemen het voornemen om thermisch gereinigde grond aan te voeren
3. uit te zoeken hoe de afzet van LD-staalslakken gerealiseerd kan worden;
4. een mogelijke kostenverdeling voor de variant van het verwijderen van de LD-staalslakken tussen
Sent One, The Dutch, gemeente West Betuwe en andere overheden uit te werken.
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En gaat over tot de orde van de dag.
Stemverklaring CU; de CU is tevreden met de beantwoording van de wethouder. Zoals zij de motie
interpreteert zou voor de CU ook voldoende zijn, maar omdat de fractie de motie mede heeft ingediend,
stemt de CU voor de motie.
De motie wordt aangenomen met 16 stemmen voor (PvdA, GL, D66, VVD, DB, VWB) en 13 stemmen tegen
(CDA, SGP, LLB, CU).
12. Mededelingen
De voorzitter meldt dat hij een verzoek heeft ontvangen van de fracties DB, SGP, CU, VVD en PvdA voor
een extra raadsvergadering i.v.m. de coalitievorming. Allen stemmen in met een extra raadsvergadering
op donderdag 16 juli 2020 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Geldermalsen.
13. Rondvraag
GL meldt dat Acquoy, Neerijnen en Spijk in de top 50 van de ANWB’s mooiste dorpen van Nederland
staan. GL vraagt zich af hoe we de hoeveelheid toerisme die dit tot gevolg kan hebben, in de hand gaan
houden. Wethouder Van Stappershoef antwoordt dat het college hierop terug komt in het uitvoeringsplan
van de mobiliteitsvisie.
LLB vraagt of de 30 km zone in de Herman Kuijkstraat gehandhaafd gaat worden. Wethouder Goossens
antwoordt dat er geen verkeersbesluit aan ten grondslag ligt en er derhalve niet gehandhaafd kan worden.
LLB vraagt waarom vragen die zij stellen niet beantwoord worden. De voorzitter stelt voor dat zij de
vragen via de mail opnieuw stelt.
De voorzitter meldt dat er bij het distributiecentrum van Albert Heijn een protestactie gaande is.
14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter alle aanwezigen en sluit hij de vergadering om 22:25
uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 29 september 2020, nummer 2020/101

de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter ,
Servaas Stoop

