
 

Concept Besluitenlijst gemeenteraad  
(verwijst tevens naar het luisterverslag) 

 

Datum digitale vergadering 21 april 2020 

Zaak 45237 

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) 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 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  G.F. van de Water,  J.C.A. Blom-Leuvering 

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 

Secretaris K. Coesmans 

Wethouders  A. van Maanen, G. van Bezooijen, R.T. van Stappershoef, E.R. Goossens,  

 J.H. Hartman 

 

 

1.  Opening 

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

bij deze digitale vergadering. De voorzitter constateert dat er voldoende raadsleden zijn ingelogd voor het  

quorum. Daarmee is de vergadering rechtsgeldig.  

 

2. Inspreekrecht inwoners  

Is vervallen in verband met de coronamaatregelen. Er is ook geen schriftelijke inbreng ingediend. 

 

3.  Vaststellen gewijzigde agenda 21 april 2020 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De voorzitter geeft een overzicht van de stand van zaken van de activiteiten in West Betuwe in het kader 

van de coronacrisis. Hij spreekt zijn medeleven uit aan al diegenen die afscheid hebben moeten nemen 

van een dierbare in deze moeilijke tijd. Hij spreekt zijn waardering uit voor de enorme inspanning die de 

mensen in de zorg, het onderwijs, de voedselvoorziening en andere essentiële beroepen die onze 

samenleving draaiend houden. Er is een team “nafase” ingesteld binnen de organisatie, om zich te 

verdiepen in de vraag hoe we straks weer op kunnen starten op alle terreinen. 

De fracties spreken hun steun uit aan het college voor de aanpak in de coronacrisis. 
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4. Vaststellen besluitenlijst 31 maart 2020 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Ingekomen stukken  

Het overzicht ingekomen stukken wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

6. Raadsvoorstel benoeming voorzitter voorronde raad 

De heer J.M. (Jan) de Geus wordt unaniem benoemd als voorrondevoorzitter. 

 

7. Raadsvoorstel aanbesteding accountantsdiensten West Betuwe 2020-2022 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

8. Raadsvoorstel verlenging tijdelijke oplossing incontinentiemateriaal 

Op dit voorstel wordt een drietal amendementen ingediend. 

 

Het amendement van CDA, CU en DB om het besluit als volgt te wijzigen; 

 

Besluit:   

Om de voorgelegde besluitpunten 1, 2 en 3 te vervangen door:   

1. De financiële tegemoetkoming voor inwoners met incontinentieafval te verlengen tot  31 december 

2020;  

2. De kosten ad € 10.000 ten laste te brengen van de algemene reserve. Het restant budget van 2019 

wordt geschat op ruim € 20.000. 

 

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

GL, SGP). 

 

Het amendement van de SGP om het besluit als volgt te wijzigen; 

 

Besluit: 

Het concept-besluit inzake de  tweede wijziging van de “Verordening maatschappelijke ondersteuning en 

jeugdhulp West Betuwe” als volgt te wijzigen: 

 

Schrappen: 

Artikel 1:  (toevoeging Artikel 17), lid 6 onder  

b. er is sprake van incontinentiemateriaal of medisch afval: onder medisch afval wordt onder andere 

verstaan: optie 1 (definitie AVRI): medisch afval zoals stoma- en nierdialysemateriaal, plastic medisch 

afval zoals infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding en CAPD-afval; optie 2: medisch afval 

zoals stoma- en nierdialysemateriaal, plastic medisch afval zoals infuuszakken, hulpmiddelen van 

sondevoeding, CAPD-afval en alle vormen van verbandmateriaal;  

en 

c. aanvrager levert een verklaring van de huisarts, een bon van de apotheek of een factuur van de 

zorgverzekeraar in; 
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Toevoegen: 

Artikel 1 (toevoeging Artikel 17), lid 6 onder 

b. er is sprake van incontinentiemateriaal of medisch afval: onder medisch afval wordt verstaan: 

gebruikte materialen van: stomazorg, katheters, nierdialyse/CAPD, infusen,  

sondevoeding en verbandmateriaal; 

c. aanvrager levert een aanvraag in die mede is ondertekend door de huisarts/behandelend arts; met 

deze handtekening wordt aangegeven dat er structureel sprake is van meer dan 30 liter per week  aan 

extra medisch afval. Deze kwantiteitslimiet geldt niet voor incontinentiemateriaal; 

 

Wordt verworpen met 13 stemmen voor (VWB, PvdA, D66, GL, SGP) en 18 stemmen tegen (LLB, DB, CDA, 

VVD, CU). 

 

Het amendement van de SGP om het besluit als volgt te wijzigen; 

 

Besluit: 

Het concept-besluit inzake Verlenging tijdelijke oplossing incontinentiemateriaal (nr  2020/037) als volgt 

te wijzigen: 

 

Schrappen: 

De besluitpunten 1 tot en met 3: 

1. in te stemmen met een wijziging (aanvulling van artikel 17 zoals in bijlage 1 staat vermeld) van de 

verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe en deze aan de 

gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.  

2. een beslissing te nemen over wordt verstaan onder het begrip “ medisch afval” en te kiezen uit optie 1 

of 2, namelijk:  

a. optie 1 (definitie AVRI): medisch afval zoals stoma- en nierdialysemateriaal, plastic medisch 

afval zoals infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding en CAPD-afval;  

b. optie 2: medisch afval zoals stoma- en nierdialysemateriaal, plastic medisch afval zoals 

infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding, CAPD-afval en alle vormen van 

verbandmateriaal;  

3. de geraamde kosten van € 73.455,00 ten laste te brengen van de algemene reserve. 

 

Toevoegen: 

Nieuwe besluitpunt: 

1. In aanvulling op het reeds in beschikbaar gestelde bedrag, geen extra bedrag beschikbaar te stellen; 

 

Wordt verworpen met 13 stemmen voor (VWB, PvdA, D66, GL, SGP) en 18 stemmen tegen (LLB, DB, CDA, 

VVD, CU). 

 

De in het raadsbesluit onder beslispunt 2b genoemde optie 2 wordt verworpen met 14 stemmen voor 

(LLB, PvdA, D66, GL, SGP) en 17 stemmen tegen (VWB, DB, CDA, VVD, CU) 

 

De in het raadsbesluit onder beslispunt 2a genoemde optie 1 wordt aangenomen met 17 stemmen voor 

(VWB, PvdA, D66, GL, SGP, CDA) en 14 stemmen tegen (LLB, DB, VVD, CU). 
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Het gewijzigde raadsbesluit: 

1. in te stemmen met een wijziging (aanvulling van artikel 17 zoals in bijlage 1 staat vermeld) van de 

verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe en deze aan de 

gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.  

2. onder het begrip “ medisch afval” wordt verstaan medisch afval zoals stoma- en nierdialysemateriaal, 

plastic medisch afval zoals infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding en CAPD-afval (definitie 

Avri); 

3. de geraamde kosten van € 73.455,00 ten laste te brengen van de algemene reserve. 

 

Wordt aangenomen met 20 stemmen voor (LLB, VWB, PvdA, D66, GL, SGP, CDA) en 11 stemmen tegen 

(DB, VVD, CU). 

 

De gewijzigde tekst van de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp West Betuwe, 

nummer 2020/037A, wordt unaniem vastgesteld. 

 

9. Raadsvoorstel tot het beleggen van de VTH-taken bouwen/wonen bij de ODR 

Op dit voorstel wordt een tweetal amendementen ingediend. 

 

Stemverklaring SGP bij amendement CDA, LLB, CU, DB, VWB en VVD; De afspraken die gemaakt zijn, zijn 

stevig. De financiële consequenties van dit amendement zijn zeer onzeker. Tijdens de fusie was het 

zelfstandig uitvoeren van taken belangrijk, maar om de dienstverlening goed te doen, moeten we de 

organisatie nu niet extra belasten, daarmee zouden we overall gezien veel minder dichtbij de inwoner 

kunnen komen te staan. De SGP benadrukt wel dat als dit amendement aangenomen wordt, zij er alles 

aan zullen doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. De SGP vindt het amendement niet passen bij 

de huidige financiële situatie van onze gemeente West Betuwe. 

 

Het amendement van CDA, LLB, CU, DB, VWB en VVD om het besluit als volgt te wijzigen:; 
 
Besluit: 
 
Om de voorgelegde besluitpunten 3, 4, 5 en 6 te vervangen door: 
 

3. Een procedure te starten om binnen deze raadsperiode, de vergunningstaken te beleggen bij de 

gemeente West Betuwe en de Toezicht en Handhavingstaken te beleggen bij de ODR, waarbij 

technische kennis voor constructie beoordelingen bij de ODR blijft worden afgenomen.  

 

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

D66, PvdA, GL). 

 

Stemverklaring CU bij amendement SGP; Ook bij het niet terughalen van de taken ziet de CU wel degelijk 

een kostenverhoging en ziet zelfs een structurele kostenverhoging bij de ODR. Daarom kiest de CU ervoor 

om de taken terug te halen. 
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Het amendement van de SGP om het besluit als volgt te wijzigen; 
 
Besluit: 
 

Om de voorgelegde beslispunten 3, 4, 5 en 6 te vervangen door: 

 

3. Een procedure te starten om een loketfunctie/frontoffice gericht op vergunningsverlening, gericht op 

de volgende aspecten: 

a. Compleet maken van dossiers, zodat zowel de ruimtelijke inpassing en daarna de technische 

toets uitgevoerd kunnen worden. 

b. Uitvoeren van de toets op de ruimtelijke inpassing: 

i. Welstand 

ii. Bestemmingsplan toets 

c. Overdragen van dossiers aan de ODR t.b.v. technische toets en vergunningsverlening. 

Wordt verworpen met 9 stemmen voor (SGP, PvdA, GL) en 22 stemmen tegen (D66, VVD, CDA, DB, VWB,  

LLB, CU). 

 

Het besluit wordt geamendeerd aangenomen met 20 stemmen voor (LLB, VWB, DB, CDA, VVD, CU) en 11  

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

 

10. Raadsvoorstel vaststellen herstelbesluit bestemmingplan ‘Deil 2018’ 

Stemverklaring VVD; appellant is door de Raad van State in het gelijk gesteld. De wethouder heeft 

aangegeven dat er een escape mogelijk was om als college te reageren tegen de uitspraak, dat heeft het 

college verzuimd. Daardoor heeft de raad dus geen ander besluit kunnen nemen. Nu wil het college de 

raad alsnog het voorstel laten corrigeren. De VVD vindt dit niet  kies naar onze inwoners en vindt het 

eigenlijk een vorm van onbehoorlijk bestuur en stemt derhalve tegen dit voorstel. 

 

Stemverklaring DB; vindt het proces niet helemaal passen bij de juiste wijze van behandelen van onze 

inwoners. 

 

Het besluit is conform voorstel vastgesteld met 28 stemmen voor (GL, D66, CDA, DB, SGP, VWB, PvdA, 

CU, LLB) en 3 stemmen tegen (VVD). 

 

11. Raadsvoorstel realisatie project vernieuwing Linge-oeverzone Geldermalsen en ongewijzigd 

vaststellen ontwerpbestemmingsplan “Jachthaven Geldermalsen” 

Stemverklaring PvdA; de PvdA vindt het plan goed en vindt het terecht dat er al een groot budget voor is 

vrij gemaakt, maar heeft moeite met de verhoging van het budget op dit moment in onzekere tijden qua 

financiën die nog op ons af komen vanwege corona. De PvdA had het mooier gevonden als het plan 

binnen de begroting uitgevoerd zou zijn. 

Stemverklaring GL; GL staat positief tegenover dit voorstel, maar wil wel een kanttekening plaatsen. GL 

heeft van de wethouder begrepen dat extra budget nodig is om de nieuwe regels op het gebied van 

verduurzaming te kunnen bekostigen. GL zou dat graag terug zien in de plannen. Nu lijkt het erop dat het 

zich beperkt tot de gebouwen van de jachthaven en het terrein. GL pleit ervoor dat de jachthaven streeft 

naar een keurmerk voor milieuvriendelijke jachthaven, het zogenaamde Groene Wimpel, waardoor ook 

eisen gesteld kunnen worden aan de gebruikers van de jachthaven. Hetzelfde geldt voor de 
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camperparkeerplaats. Alleen zo kan de vernieuwde jachthaven van Geldermalsen een voorbeeldfunctie 

krijgen en zorg dragen voor behoud van een schone en veilige Linge. 

 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

12. Raadsvoorstel vaststellen bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer  

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

13. Raadsvoorstel vaststellen mobiliteitsvisie West Betuwe 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

14. Raadsvoorstel vaststellen herziening Regionaal Programma Werklocaties (RPW), afsprakenkader 

en Regionaal Acquisitieplatform (RAP) 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

15. Raadsvoorstel instemmen met beleidsplan handhaving en toezicht in de openbare ruimte 2020-

2022 

Stemverklaring VVD; De VVD wil benadrukken dat er goed gekeken moet worden waar de 

verantwoordelijkheden tussen BOA’s en wijkagenten liggen. Dit moet heel helder gecommuniceerd 

worden naar buiten, naar inwoners, bedrijven etc. 

 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

16. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen 

 

17. Rondvraag 

Mevrouw De Zeeuw is van mening dat de beantwoording op haar schriftelijke vragen niet voldoende was 

omdat deze niet puntsgewijs per vraag is beantwoord. De voorzitter antwoordt dat er bij de 

beantwoording een bijlage was gevoegd waar de vragen puntsgewijs zijn beantwoord (Informatienota 

IN043 + bijlage). 

De heer Van der Lecq vraagt waarom het college niet is ingegaan op de voorstellen van de KBG m.b.t. de 

dijkverbredingsplannen. Wethouder Van Maanen antwoordt dat er vanuit het college een uitgebreide 

reactie is gegeven en stelt voor deze met de heer Van der Lecq en de projectleider te bespreken. 

Mevrouw Van Kuilenburg vraagt of de gemeente de kosten voor de schade door het verwijderen van de 

zegels op de Rodenburg gaat vergoeden. De voorzitter antwoordt dat dit conform de beleidsregels niet 

het geval is. 

 

18. Sluiting 

De heer Van Maanen uit zijn complimenten de griffie voor het mogelijk maken van de digitale 

raadsvergadering, de heer Broedelet sluit daarbij aan. De heer De Man bedankt daarnaast de voorzitter 

voor de voortreffelijke wijze waarop hij de vergadering heeft geleid.   

De voorzitter dankt alle digitale deelnemers  en sluit de vergadering om 23.15 uur. 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van 26 mei 2020, nummer 2020/062 

 

 

De griffier     De voorzitter  

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 

 


