
 

Concept 
Besluitenlijst gemeenteraad  
(verwijst tevens naar het luisterverslag) 

 

Datum vergadering 17 december 2019 

Zaak 31379 

Aanwezig: 

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

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

Fractie D66 A.M.R. Karsemeijer, H. Boer Rookhuiszen-de Joode 

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

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

  H. Mulder 

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

Betuwe (VWB) 

Fractie VVD G.J. van Ochten, D.T. de Zeeuw-Wielders, A.F.Broedelet (vanaf punt 6) 

Voorzitter S. Stoop, J.G. van Maanen voor agendapunt 12 

Griffier K.G. Steenbergen 

Secretaris K. Coesmans 

Wethouders J.H. Hartman, , G. van Bezooijen, R.T. van Stappershoef, A. van Maanen,  

 E.R. Goossens 

Afwezig -- 

 

 

1.  Opening 

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

 

2. Inspreekrecht inwoners  

De heer J. Tromp spreekt de raad toe over pre-mantelzorg. 

De heer Hoonhout spreekt de raad toe over de 0-meting windpark Avri en Deil en de bio-vergisting. 

 

3.  Vaststellen agenda 17 december 2019 

De motie vreemd aan de orde van de dag “0-meting windpark Avri” wordt aan de agenda toegevoegd als 

agendapunt 24 en de motie vreemd aan de orde van de dag “bezorging weekblad West Betuwe” als 

agendapunt 25. Met deze aanvullingen wordt de agenda vastgesteld. 

 

4. Vaststellen besluitenlijst 26 november 2019 

De concept-besluitenlijst van de raad van 26 november 2019 is ongewijzigd vastgesteld. 
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Naar aanleiding van het verslag herinnert de heer Van Maanen het college aan de toezegging van 

informatienota om de raad te informeren over de stand van zaken omtrent initiatieven die al in een van de 

voormalige gemeenten zijn opgestart en nu nog lopen. 

 

5. Ingekomen stukken  

D66 vraagt naar aanleiding van ingekomen stuk D04 welke acties specifiek, lokaal in West Betuwe 

gedaan worden om de vaccinatiegraad te verhogen. Wethouder Van Maanen zegt toe dit schriftelijk te 

beantwoorden. 

 

6. Raadsvoorstel toelating en beëdiging raadslid VVD 

De heer A.F. Broedelet is toegelaten en beëdigd als raadslid voor de fractie van de VVD. 

 

7. Raadsvoorstel aanwijzen AB-lid Regio Rivierenland 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

8. Raadsvoorstel 47e wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

9. Raadsvoorstel 2e wijziging gemeenschappelijke regeling BWB 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

10. Raadsvoorstel Perendreef te Asperen 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

11. Raadsvoorstel (t)Huisvesting 

Het amendement project (t)Huisvesting namens CU, DB en CDA: 

Besluit: 

om de punten 1, 2 en 3 te laten vervallen en het volgende besluit op te nemen: 

1. met raadsvoorstellen te komen m.b.t. de inrichting van de dienstverlening, het eventueel op locatie 

vergaderen, het onderbrengen van taken van ODR en BWB 

2. in beeld te brengen wat bedoeld wordt met West Betuws werken 

3. na afronding van het genoemde in punt 1 en 2 met nieuwe voorstellen te komen voor de huisvesting. 

Naast het voorstel voor verbouw/aanbouw, een voorstel voor een oplossingsvariant met lage 

investering en een voorstel voor duurzame doelmatige nieuwbouw. 

Wordt verworpen met 12 stemmen voor (CU, DB, CDA) en 19 stemmen tegen (GL, D66, VVD, SGP, VWB, 

PvdA, LLB). 

 

Het amendement budgettaire taakstelling huisvesting namens VWB, LLB, PvdA: 

Besluit: 

1. om besluitpunt 2 als volgt te wijzigen: 

 kennis te nemen van het bijbehorende indicatieve investeringsvolume en die als budgettaire 

taakstelling op te leggen en kennis te nemen van de voorgestelde financiële dekking. 

2. om besluitpunt 3 als volgt te wijzigen:  

 het college van B&W te verzoeken deze voorkeursvariant “verbouw/aanbouw” verder uit te 

werken en medio 2020 met een definitief voorstel en kredietaanvraag te komen, waarbij de 
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indicatieve investering van € 12.8 miljoen als budgettaire taakstelling voor het nieuwe 

verbouwde/aangebouwde gebouw is meegenomen en die ter besluitvorming voor te leggen. 

Wordt aangenomen met 19 stemmen voor (VWB, LLB, PvdA, GL, D66, VVD en SGP) en 12 stemmen tegen 

(CU, DB, CDA). 

 

Wethouder Goossens merkt bij dit amendement op dat dat ook betekent, dat er, na het vaststellen van het 

Programma van eisen, geen wijzigingen meer kunnen worden gedaan.  

De SGP verzoekt het college om een risicoparagraaf financiën op te nemen in de verdere uitwerking van 

de plannen. 

 

De motie samen bouwen namens GL, DB, CU: 

Vraagt het college: 

om op korte termijn een plan van aanpak ter besluitvorming voor te leggen aan de raad, waarin 

bovenstaande overwegingen vorm en inhoud krijgen. 

Wordt door GL ingetrokken nadat wethouder Goossens heeft aangegeven dat de motie past binnen de 

denkwijze van het college. 

 

Het besluit (t)Huisvesting is met het aangenomen amendement gewijzigd en aangenomen met 19 

stemmen voor (GL, D66, VVD, SGP, VWB, PvdA, LLB) en 12 stemmen tegen (CU, DB, CDA). 

 

12. Raadsvoorstel Algemene Plaatselijke Verordening 2020 West Betuwe 

Stemverklaring D66: De voorliggende APV is samen met de samenleving tot stand gekomen. D66 vindt 

het teleurstellend dat er 5 amendementen zijn ingediend om de APV te wijzigen. D66 is van mening dat dit 

niet uit te leggen is aan alle betrokkenen en stemt daarom niet in met de voorliggende amendementen. 

 

Het amendement evenementenvergunning (art. 2:25 lid 2) namens CU, SGP, GL: 

besluit: 

om artikel 2:25 lid 2 Evenementenvergunning als volgt te wijzigen: 

a. De burgemeester stelt nadere regels vast. 

b. Evenementen met een eindtijd van 02.00 uur worden voorafgegaan door een afbouwcyclus van circa 

één uur, bestaande uit het niet meer toelaten van nieuwe bezoekers, het geleidelijk beëindigen van de 

eten- en drankverstrekking, het terugbrengen van het geluidniveau van de muziek en het verhogen van 

de lichtsterkte, zodat op de sluitingstijd van 02.00 uur er geen bezoekers meer zijn. 

Wordt verworpen met 10 stemmen voor (CU, SGP, GL) en 21 stemmen tegen (D66, VVD, CDA, DB, VWB, 

PvdA, LLB). 

 

Het amendement sluitingstijden horeca namens CU, SGP, GL: 

Besluit: 

om artikel 2:29 lid 2 als volgt te wijzigen in: Voor overige openbare inrichtingen: 

a. Gesloten van zondag (op maandagnacht) tot en met donderdag (op vrijdagnacht ) tussen 00:30 en 

06:00 en vrijdag (op zaterdagnacht) en zaterdag (op zondagnacht) tussen 02:00 en 06:00 uur. De 

sluiting om 02:00 vervalt zodra er een horeca convenant tussen horeca, politie en gemeente is 

gesloten.  

b. Tot 1-1-2021 gelden openingstijden zoals vermeld in de APV 2019, zoals vastgesteld in februari 2019. 

Wordt verworpen met 10 stemmen voor (CU, SGP, GL) en 21 stemmen tegen (D66, VVD, CDA, DB, VWB, 

PvdA, LLB). 
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Het amendement verbod lachgas namens CU, SGP, DB, LLB: 

Besluit: 

om het raadsbesluit: de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening van 

gemeente West Betuwe  2019 als volgt te wijzigen: 

1. Na artikel 2.48 in te voegen Artikel 2.48a: 

a. Het is verboden op de openbare plaats of het openbaar water, dat deel uitmaakt van een door 

het college aangewezen gebied, lachgas te gebruiken of tanks, ampullen en dergelijke met 

lachgas bij zich te hebben. 

2. Artikel 2:74b Verboden gebruik lachgas te laten vervallen. 

Wordt verworpen met 11 stemmen voor (CU, SGP, LLB) en 20 stemmen tegen (D66, VVD, CDA, DB, VWB, 

PvdA, GL). 

 

Het amendement overige geluidshinder/knalapparaat namens CDA, VVD, LLB, DG, SGP, PvdA: 

Besluit: 

1. om artikel 4:6 Overige geluidhinder onder d., als volgt te wijzigen: 

 een agrarisch (knal-)apparaat/akoestisch middel dat wordt gebruikt ter verjaging van dieren 

(hierna: knalapparaat) waarbij: 

 het knalapparaat niet in werking is voor 07.00 uur en na 21.00 uur; 

 de kortste afstand tussen een knalapparaat en een geluidgevoelig object van derden 

tenminste 50 meter bedraagt; 

 de kortste afstand tussen het knalapparaat en de openbare weg tenminste 50 meter 

bedraagt; 

 komt te vervallen 

 de knalfrequentie maximaal 10 knallen per uur bedraagt; 

 binnen 50 meter van het knalapparaat geen ander knalapparaat staat opgesteld; 

 komt te vervallen. 

Wordt aangenomen met 24 stemmen voor (VVD, CDA, DB, SGP, VWB, PvdA, LLB) en 7 stemmen tegen 

(D66, GL, CU). 

 

Het amendement oplaten van ballonnen namens LLB, VWB wordt als volgt gewijzigd: 

Besluit:  

 om artikel 4:9c te laten vervallen. 

Wordt aangenomen met 17 stemmen voor (CDA, DB, VWB, CU, LLB) en 14 stemmen tegen (GL, D66, VVD, 

SGP, PvdA). 

 

Het besluit Algemene Plaatselijke Verordening 2020 West Betuwe is met  de aangenomen 

amendementen gewijzigd en aangenomen met 29 stemmen voor (GL, VVD, CDA, DB, SGP, VWB, PvdA, CU, 

LLB) en 2 stemmen tegen (D66) aangenomen. 

 

De motie APV in gewone taal namens SGP, CU, DB, PvdA, LLB, GL: 

Verzoekt het college: 

 om de APV te voorzien van een extra bijlage “de APV in gewone taal”, waarin de belangrijkste regels 

van de APV worden samengevat en eenvoudig uitgelegd voor de inwoner.  

 om deze samenvatting en bijlage niet meer dan 2 A4'tjes te laten zijn.  

 ”De APV in gewone taal” jaarlijks in de gemeentegids op te nemen of bij de verspreiding hiervan los 

mee te sturen.  
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Wordt aangenomen met 28 stemmen voor (GL, D66, CDA, DB, SGP, VWB, PvdA, CU, LLB) en 3 stemmen 

tegen (VVD). 

 

Burgemeester Stoop zegt toe een evaluatie van de APV mee te nemen in de jaarlijkse actualisatie op 

basis van nieuwe wet- en regelgeving. 

 

13. Raadsvoorstel Harmonisatie minimabeleid West Betuwe 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

14. Raadsvoorstel Notitie uitgangspunten Regionale Energiestrategie (RES) 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

15. Raadsvoorstel Verzamelbesluit harmonisatie verordeningen West Betuwe 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

16. Raadsvoorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp West Betuwe 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

17. Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2019 GGD – Veilig thuis 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

18. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Achterstraat 18-22 te Beesd 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

19. Raadsvoorstel Budget startersleningen West Betuwe 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

20. Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2020 West Betuwe 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

21. Raadsvoorstel Vaststellen Treasurystatuut 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

22. Raadsvoorstel 3e Bestuursrapportage West Betuwe 2019 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

23. Raadsvoorstel Kadernota Breedband 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

24. Motie VWB, LLB 0-meting geluid windpark Avri Geldermalsen 

Wethouder Van Bezooijen heeft vandaag een informatienota beschikbaar gesteld aan de raad over dit 

onderwerp. Hij ligt toe dat het college inzet op daadwerkelijke metingen ter plaatse. SGP verzoekt het 

college het gebied van de metingen wat verder uit te breiden dan in de informatienota staat vermeld. 

Wethouder Van Bezooijen verzoekt de SGP de gewenste locatie(s) meer expliciet te maken. 
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De motie: 

Roept het college op: 

1. om alsnog een 0-meting geluidhinder/geluidsbelasting uit te laten voeren door een onafhankelijke 

partij bij direct omwonenden. 

2. om dit nog voor het einde van dit jaar breed te communiceren met alle direct betrokken inwoners 

(omwonenden), de Avri en overige belanghebbenden. 

3. de uitkomst van die 0-meting voorwaarde te laten zijn voor de toestemming tot ingebruikname van 

het windpark Avri.  

Wordt verworpen met 22 stemmen tegen (D66, GL, CDA, DB- 4 stemmen, SGP, PvdA, CU) en 9 stemmen 

voor (VVD, VWB, LLB, DB- 1 stem). 

 

25. Motie LLB, SGP, VWB, DB bezorging Weekblad West Betuwe 

Burgemeester Stoop ligt toe dat zoals al eerder is gemeld aan de raad, dat de uitgever verantwoordelijk is 

voor de bezorging. Het college gaat daar niet over, maar zal het probleem wel heel nadrukkelijk onder de 

aandacht brengen bij de uitgever. Het signaal is volstrekt helder en het college is graag bereid te voldoen 

aan de intentie van de motie. LLB vraagt  de burgemeester naar de termijn van het contract en de 

mogelijkheden om het contract te ontbinden. De burgemeester zegt toe deze vragen schriftelijk te 

beantwoorden. 

Stemverklaring SGP: de SGP stemt mee als oproep. 

 

De motie: 

Roept het college op: 

 deze ongewenste situatie, met spoed bij de directie van de uitgever aan de orde te stellen. 

 samen met het weekblad tot een oplossing te komen, zodat gemiddeld 98% van de huishoudens 

wekelijks de beschikking heeft over het weekblad West Betuwe. 

 om hierbij een ultimatum te stellen van een bepaalde periode, waarbinnen deze doelstelling wordt 

bereikt. 

Wordt verworpen met 15 stemmen voor (LLB, DB, SGP, VWB) en 16 stemmen tegen (GL, D66, VVD, CDA, 

PvdA, CU). 

 

26. Mededelingen 

Mevrouw Zierleyn meldt dat zij samen met de heer Daudeij als toehoorder naar de eerste bijeenkomst van 

de Regionale Raadskring gaat. De raad van West Betuwe is de enige in de regio die niet deelneemt aan de 

raadskring. Afhankelijk van de uitkomst van de eerste bijeenkomst zullen zij een motie voorbereiden om 

alsnog deel te nemen voor de raad van januari 2020. 

 

Wethouder Van Bezooijen meldt dat in januari gestart gaat worden met de aanleg van een zonnepark in 

de oksel van de A15. Het bestemmingsplan hiervoor is in de raad van Geldermalsen van 9 mei 2017 

vastgesteld en is onherroepelijk. 

 

De heer Van Maanen meldt dat in het kader van grip op de uitgaven in het sociaal domein en de 

bezuinigingsdoelstelling een aanvraag is gedaan bij de VNG om deel te nemen aan het visitatie traject. De 

VNG heeft positief besloten. Dit betekent dat West Betuwe een goede benchmark tot zijn beschikking 

krijgt en een onafhankelijk deskundig advies. Bovendien kunnen we leren van andere gemeenten die 

deelnemen. 
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27. Rondvraag 

De heer Rietbergen vraagt wanneer het dringend noodzakelijke kunstgrasveld voor Sportpark Tricht 

gerealiseerd gaat worden. De wethouder zegt toe de vraag schriftelijk te beantwoorden. 

 

Mevrouw Van Kuilenburg vraagt of en wanneer inwoners de nieuwe brief met betrekking tot de 

vergoeding voor afval van incontinentiemateriaal tegemoet kunnen zien. Wethouder Van Maanen zegt toe 

dit schriftelijk te beantwoorden. 

 

De raad neemt afscheid van de heer Rietbergen, raadslid Verenigd West Betuwe. 

 

De raad bedankt bode José Ypma voor haar inzet en wenst haar veel succes toe in haar nieuwe functie bij 

de gemeente Culemborg. 

 

28. Sluiting 

De voorzitter wenst alle aanwezigen en luisteraars prettige feestdagen en sluit de vergadering om 00.45 

uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van 28 januari 2020, nummer 2020/019, 

 

 

De griffier   De voorzitter  

 


