
 

Besluitenlijst gemeenteraad  
(verwijst tevens naar het audioverslag) 

 

Datum vergadering 22 maart 2022 

Zaak 423133 

Aanwezig: 

Fractie CDA D. van Zee-van Arendonk, , J. Kerbel,  T. Miltenburg, 

 A. van Krieken 

Fractie ChristenUnie (CU) 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,  

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 

Betuwe (VWB) 

Fractie VVD A.F. Broedelet, G.J. van Ochten, D.T. de Zeeuw-Wielders 

Voorzitter S. Stoop 

Griffier H. van der Graaff 

Wethouders  A. van Maanen, G. van Bezooijen, R.T. van Stappershoef, A.M. IJff 

 E.R. Goossens, S.T. Klein-de Jong 

Secretaris  P. Bosman 

Afwezig  F. Temminck (CU), J.M. Daudeij (DB), D. Mulder (SGP) 

 

 

1.  Opening 

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

welkom bij deze vergadering.  

 

2. Raadsspreekuur 

Mevrouw Maris spreekt in over het onderwerp Hof van Heeselt. 

 

3. Vaststellen raadsagenda 22 maart 2022 

Agendapunt 8 vaststellen bestemmingsplan Veerstraat 23 en 25 te Waardenburg wordt op verzoek 

van LLB behandeld als bespreekstuk. 

Met bovenstaande wijziging wordt de agenda vastgesteld. 

 

4. Vaststellen besluitenlijst 22 februari 2022 

De besluitenlijst van 22 februari 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Ingekomen stukken raad 22 maart 2022 

Met de voorgestelde afhandeling van de ingekomen stukken wordt ingestemd. 
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6. Voorstel vaststellen Subsidieverordening verwerking hemelwater West Betuwe en de lijst van 

maatregelen afvoer hemelwater 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

7. Voorstel tot gewijzigde vaststelling Ontwerpbestemmingsplan “Waaldijk 4 Opijnen” 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

8. Voorstel vaststellen Bestemmingsplan “Veerstraat 23 en 25 Waardenburg” 

De fractie LLB concludeert dat dit voorstel niet uit te leggen, als dit initiatief mag, mogen andere ook 

en zal er vaker moeten worden afgeweken van het beleid. Volgens de fractie LLB is het 

bestemmingsplan niet Raad van State-proof omdat het veel fouten bevat. De fractie stemt tegen dit 

voorstel. 

Het besluit is conform voorstel aangenomen met 25 stemmen voor (DB (4), SGP(4), D66, GL, VVD, 

CDA, PvdA, CU (2), VWB) en 3 tegen (LLB). 

 

9. Voorstel tot benoeming van de onderzoekscommissie geloofsbrieven 

De onderzoekscommissie geloofsbrieven wordt conform voorstel unaniem en zonder stemming 

benoemd. 

 

10. Voorstel vaststellen Aanvullende kaders voor grootschaligere huisvesting Arbeidsmigranten 

De fractie VWB doet een orde voorstel om dit raadsvoorstel nu niet te behandelen. De overige fracties 

stemmen hier niet mee in.  

 

De fractie VVD dient een amendement in op dit voorstel: 

Besluit:  

het voorliggende Raadsvoorstel RV2022/034 als volgt te wijzigen: 

Schrappen: 

• Beslispunten onder 3. 

Toevoegen: 

• Nieuw beslispunt 3 met de volgende tekst: 

Uiterlijk binnen 2 jaar op basis van minimaal 18 maanden daadwerkelijk gebruik van de locaties te 

bepalen of er ruimte is voor andere initiatieven voor grootschalige huisvesting in de gemeente 

West Betuwe.  

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Het amendement wordt aangenomen met 23 stemmen voor (DB (4), SGP (4), CDA, VVD, CU (2), D66, 

PvdA, GL en 5 stemmen tegen (LLB, VWB).  

 

Het gewijzigde besluit wordt aangenomen met  23 stemmen voor (DB (4), SGP (4), CDA, VVD, CU (2), 

D66, PvdA, GL en 5 stemmen tegen (LLB, VWB). 

 

11. Beantwoording vragen Gastvrije Waaldijk 

Verschillende fracties roepen het college op om het participatieproces m.b.t. de inrichting van de 

Gastvrije Waaldijk opnieuw te doen. 

Wethouder Klein doet de volgende toezeggingen: 

• De verkeerstellingen Ophemert van oktober 2021 delen met de raad. 
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• Bij het Waterschap informeren of de Natura-2000 regels correct zijn verwerkt bij de inrichting van 

het talud. 

• De inrichting van de Gastvrije Waaldijk nogmaals bespreken met ANWB, Veilig Verkeer Nederland 

en de Fietsersbond. De uitkomsten van het overleg wordt gedeeld met de raad, met betrokken 

inwonersgroepen en in het breed bestuurlijk overleg (alle betrokken overheden). 

• Inspanningsverplichting zoveel mogelijk aan de wensen van de inwoners tegemoet te komen daar 

waar we nog invloed uit kunnen oefenen. 

• Eventuele financiële consequenties komen terug naar de raad als gaat om verkeer remmende 

maatregelen, verlichting e.d. 

• Wellicht in 2e kwartaal een beeldvormende sessie over de stand van zaken. 

• Er komt een participatiebijeenkomst voor Tiel-Waardenburg vanuit het Waterschap waar de 

gemeente bij aansluit om zoveel mogelijk inwoners gehoord te kunnen hebben. 

 

12. Moties vreemd aan de orde van de dag 

De fractie Dorpsbelangen dient namens de voltallige raad de volgende motie in: 

draagt het college op:  

• een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor gemeenten in Oekraïne via het VNG Fonds,  

En gaat over tot de orde van de dag 

 

De motie wordt unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

De voorzitter geeft een korte toelichting op de stand van zaken van de voorbereidingen voor de van de 

opvang van vluchtelingen uit Oekraïne binnen de gemeente West Betuwe. 

 

13. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

14. Rondvraag 

Mevrouw De heus vraagt naar de tijdelijke vergunning voor opslag van ADR 3 stoffen, is dit wel 

verantwoord en is er een calamiteitenplan. De portefeuillehouder antwoordt dat hij er vanuit gaat dat 

de vergunningaanvraag is getoetst waarbij het aspect veiligheid uiteraard wordt meegenomen. Hij 

verzoekt mevrouw De Heus concrete vragen over dit onderwerp schriftelijk te stellen. 

 

15. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.40 uur en wenst aanwezigen 

wel thuis. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van 26 april 2022, nummer 2022/061 

 

 

de griffier,      de voorzitter, 

Hans van der Graaff    Servaas Stoop 


