
Besluitenlijst gemeenteraad 
(verwijst tevens naar het luisterverslag)

Datum vergadering 9 november 2021
Zaak 116451
Aanwezig:
Fractie CDA D. van Zee-van Arendonk, , J. Kerbel, T. Miltenburg, A. van 
Krieken
Fractie ChristenUnie (CU) F. Temminck, M.A. Kool-Tulp, A. van Willigen-Verstegen
Fractie D66 H. Boer Rookhuiszen-de Joode, A.M.R. Karsemeijer  
Fractie Dorpsbelangen (DB) H. de Man, K. de Heus-van Wijk, H.M. Markenhof - de Jong,

L.A.E.M. van Dun, J.M. Daudeij 
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
Fractie Verenigd West G.F. van de Water, J.J.M. Rietbergen (tot 23.10 uur)
Betuwe (VWB)
Fractie VVD A.F. Broedelet, D.T. de Zeeuw-Wielders, G.J. van Ochten
Voorzitter S. Stoop
Griffier K.G. Steenbergen
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  H. Mulder (SGP), H.J. van der Graaff

1.  Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen en luisteraars 
van harte welkom. 

2. Vaststellen raadsagenda 9 november 2021
Voorgesteld wordt agendapunt 3; Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025  en 
agendapunt 4; 2e Bestuursrapportage 2021 gezamenlijk te behandelen. Het besluit wordt 
wel per voorstel genomen. Allen stemmen hiermee in.
Met bovenstaande toevoeging is de agenda vastgesteld.

3. Raadsvoorstel vaststellen Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
Alle fracties maken gebruik van de spreektijd voor de eerste termijn. De tekst van de 
fracties is in separate documenten gepubliceerd op de website (reactie op de begroting 
per fractie)

https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/09-november/20:00
https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/09-november/20:00
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Op het raadsbesluit is een amendement ingediend door de fracties CU, DB, SGP,  PvdA, 
VVD, GL, en CDA:

Besluit:  
De volgende beslispunten toe te voegen:

5a. Het Groenbeheerplan voor wat betreft het bomenbeheer aan te passen, door als 
beleids-

uitgangspunt te nemen géén bomen te kappen vanwege kostenbesparingen. Dit 
gewijzigde beleidsuitgangspunt bij de jaarlijkse evaluatie als zodanig aan de 
gemeenteraad voor te leggen, met inbegrip van de financiële consequenties van 
deze aanpassing;

5b. Een bedrag van € 44.000 structureel in de meerjarenbegroting mee te nemen, 
zijnde 50% van de

verwachte kosten; ruimte te laten voor een marge van 25% van de kosten en die 
indien nodig te verantwoorden in de Bestuursrapportage en het restant voor de 
dekking te vinden in de besparing op het niet rooien van bomen; alles gedurende 
de looptijd van het groenbeheerplan tot 2025.

En gaat over tot de orde van de dag.  

Op het raadsbesluit is een amendement ingediend door de fractie DB:

Besluit:
het voorliggende besluit als volgt te wijzigen, door onderstaande besluitpunten toe te 
voegen:
• om de personele capaciteit binnen het ambtenarenapparaat, middels inhuur 

contracten op korte termijn aan te vullen;
• hiervoor een bedrag van in totaal € 750.000 voor de komende 3 jaar uit te trekken 

middels een onttrekking uit de algemene reserve; 
• dit bedrag in de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 op te nemen.
En gaat over tot de orde van de dag.

De fracties GL, D66, PvdA, CDA, VWB dienen een motie inzake  uitdaagrecht in:

Roept het college op: 
1. Om onze gemeente aan te melden voor dit project en 
2. Ruimte te zoeken van ongeveer €7.000 ter financiering hiervan.
En gaat over tot de orde van de dag. 

De fracties CDA, LLB dienden een motie inzake groenbeheer in:

Roept het college op:
te onderzoeken, waar, wanneer en door wie er onderhoud gepleegd kan worden aan 
(fruit) bomen en ander groen, hierbij financiële middelen uit de algemene reserve en/of  
niet gebruikte middelen uit het leefbaarheidsbudget aan te wenden.
En gaat over tot de orde van de dag.

De fracties GL, VVD dienen een motie inzake sociaal domein in:

Verzoekt het college om:
• uiterlijk april 2022 een financiële terugkoppeling te geven;
• als dan blijkt dat er geen uitzicht is op een structurele verbetering van de financiële 

positie op het sociaal domein, voor de perspectiefnota 2023 het bestaande beleid aan 
te scherpen of indien nodig te herzien.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Reactie wethouder Goossens: Op de vraag naar de planning van de aanleg van glasvezel 
zegt wethouder Goossens toe de planning te delen met de raad zodra hij deze ontvangen 
heeft van de uitvoerder. Hij verwacht de planning tussen nu en 10 dagen te ontvangen.
Wethouder Goossens zegt toe uit te zoeken wat de huidige stand van zaken is t.a.v. de 
ondersteuning van de invulling RO vacatures vanuit de provincie. Daarnaast zegt hij toe 
inzage te geven in de huidige stand van zaken inhuurkosten.
Op de vraag of de navigatieprogramma’s op de hoogte zijn van de nieuwe inrichting van 
de Boutensteinseweg zegt wethouder Goossens toe schriftelijk te antwoorden.

Reactie wethouder Klein: zij zegt toe in een raadsinfomatienota helder uiteen te zetten 
welke initiatieven en plannen voor woningbouw er in behandeling zijn en wat de status is.
Op de vraag naar de stand van zaken tiny houses antwoordt wethouder Klein dat er 
samen met de woningbouwvereniging gewerkt wordt aan 2 pilots. Op de vraag naar de 
termijn van de plannen zegt de wethouder toe schriftelijk te antwoorden.

Reactie wethouder Van Maanen: naar aanleiding de motie van GL inzake sociaal domein 
antwoordt de wethouder dat hij er de voorkeur aan geeft de geplande rapportages te 
handhaven. Hij zegt toe de raad actief tussentijds te informeren als dit opportuun is. De 
fracties van de VVD is tevreden met deze toezegging van de wethouder en trekt de steun 
aan de motie in.
Op de vraag waar het extra budget voor antidiscriminatie aan is besteed zal de 
wethouder schriftelijk antwoorden. Hetzelfde geldt voor de vraag m.b.t. het budget van € 
100.000 voor het minimabeleid.

Reactie wethouder Van Stappershoef: in september heeft de raad het participatiebeleid 
en de participatieverordening vastgesteld. Daarin is het uitdaagrecht opgenomen plus 
een plan van aanpak. In de verordening staan de kaders vermeld en daarmee is het 
uitdaagrecht goed verankerd. Uiterlijk in het 2e kwartaal 2022 krijgt de raad inzicht op de 
uitvoering. De motie is wat de wethouder betreft overbodig.

Het amendement  van de fracties CU, DB, SGP, PvdA, VVD, GL, CDA inzake het 
groenbeheerplan is unaniem aangenomen.

Het amendement van de fractie DB inzake extra capaciteit woningbouw is verworpen met 
6 stemmen voor (DB, VWB (1)) en 23 stemmen tegen (SGP (4), CDA, VVD, CU, LLB, D66, 
PvdA, GL)

Stemverklaring LLB op de begroting, de fractie stemt tegen de onderdelen natuurlijk 
begraven en het punt van de 4 wethouders in de nieuwe coalitie.

Reactie wethouder Van Bezooijen op de vraag van de Van Dun m.b.t. het extra geld voor 
jeugdzorg: de bijdrage van het Rijk voor jeugdzorg zoals deze in het voorstel is 
opgenomen is incidenteel voor 2021. Voor 2022 en de jaren daarna is een aflopend 
bedrag beschikbaar gesteld, dat is structureel geld. Waarvoor de richtlijn is voor de jaren 
na 2022 dat 25% niet opgenomen mag worden. Het gaat om structureel geld, die 
toezegging ligt er.
Het geamendeerde besluit Begroting 2022 is unaniem aangenomen.

De motie uitdaagrecht ingediend door de fracties GL, D66, CDA, VWB is verworpen met 
10 stemmen voor (CDA, CU (1), VWB (1), D66, GL) en 19 stemmen tegen (DB, SGP (4), 
VVD, CU (2), LLB, PvdA).

Stemverklaring SGP op de motie groenbeheer; als het groenbeheer met de inzet van 
vrijwilligers kan worden verbeterd, vindt de fractie dat een goede aanpak. 
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De motie groenbeheer ingediend door de fracties CDA, LLB is aangenomen met 15 
stemmen voor (SGP (4), CDA, VVD, LLB, VWB (1)) en 14 stemmen tegen (DB, CU, D66, 
PvdA, GL).

De fractie GL is tevreden met het antwoord van de wethouder dat hij de strekking van de 
motie sociaal domein omarmt en trekt de motie in.

4. Raadsvoorstel vaststellen 2e Bestuursrapportage 2021
Het voorstel wordt unaniem aangenomen conform voorstel 

5. Raadsvoorstel kiezen variant raadsvoorzieningen (t)huisvesting en 
beschikbaar stellen van een krediet voor de investeringen

Dit voorstel wordt gezien het late tijdstip doorgeschoven naar de raadsvergadering van 
30 november 2021.

6. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

7. Sluiting
De voorzitter dankt aanwezigen en luisteraars, wenst iedereen wel thuis en sluit de 
vergadering om 23.55 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 30 november 2021, nummer 2021/134

de griffier, de voorzitter,
Koen Steenbergen Servaas Stoop


