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1.  Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.07 uur en heet alle aanwezigen en luisteraars 
van harte welkom. 

2. Raadsspreekuur
Mevrouw Catrijn Haubrich spreekt in namens de Vereniging voor het Lingelandschap en 
vraagt de raad een nota duisternis West Betuwe op te stellen om duisternis te 
bevorderen. Zij verwijst naar de gemeente Opsterland en Veere, beide gemeenten 
hebben een dergelijke nota.

De heer Bert Vos spreekt namens de Dorpstafel Neerijnen in over ontwikkeling van het 
terrein rondom het Stroomhuis Neerijnen. De Dorpstafel Neerijnen adviseert de raad en 
het college dringend naar de mogelijkheden van het RRT terrein te kijken voor de 
werkschuur van het GLK en het trafostation van Liander. Daarnaast verzoeken zij de raad 
om de uitvoering van het plan Landgoed ’t Heuvelbosch op de juiste wijze te laten 
plaatsvinden.

De heer Megens spreekt namens de  initiatiefnemers van de petitie “Voorkomen bouw 
Biogasinstallatie AVRI.” En namens bezorgde inwoners, waaronder een groot gedeelte 
van de huidige en toekomstige inwoners van de Plantage. Hij vraagt een overzicht van de 
besluitvormingsprocessen, tijdslijnen en betrokken instanties.
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3.  Vaststellen agenda 27 oktober 2020
De motie van de ChristenUnie; gevolgen coronamaatregelen voetbalverenigingen wordt 
aan de agenda toegevoegd als agendapunt 12A.
De motie van GroenLinks; alcoholische dranken wordt aan de agenda toegevoegd als 
agendapunt 12B.
De motie van LLB; versnelling en stimulering woningbouw West Betuwe wordt aan de 
agenda toegevoegd als agendapunt 12C.
Met bovenstaande toevoeging wordt de agenda vastgesteld.

4. Vaststellen besluitenlijst 7 juli 29 en 30 september 2020
Besluitenlijst 7 juli 2020; de heer Temminck meldt bij agendapunt 12B Motie vreemd aan 

de orde van de dag: Sanering golfbaan Spijk dat de ChristenUnie mede-indiener van de 
motie was, bij de registratie staat dat de ChristenUnie tegengestemd heeft. Het maakt 
voor de uitslag geen verschil.

Met deze toelichting is de besluitelijst van 7 juli 2020 vastgesteld.
LLB merkt op dat bovenaan de besluitenlijst staat vermeld dat het een digitale 

vergadering is, dit is onjuist. Dit wordt gecorrigeerd.
De laatste 2 letters van de naam van mevrouw De Zeeuw-Wielders zijn weggevallen. Dit 

wordt gecorrigeerd.
Met bovenstaande opmerkingen zijn de besluitenlijsten van 29 en 30 september 

vastgesteld.

5. Ingekomen stukken
Mevrouw De Heus vraagt om inzage in het antwoord op de brief van een inwoner inzake 

de begraafplaats Acquoy.
De heer Daudeij vraag inzage in het antwoord op de brief inzake golfterrein The Dutch. 

De voorzitter zegt dit toe.
De raad stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening.

6. Benoeming tweede plaatsvervangend griffier West Betuwe
Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen.

7. Wijziging samenstelling Vertrouwenscommissie West Betuwe
Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen.

8. Benoemen 2e en 3e waarnemend voorzitter gemeenteraad West Betuwe
Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen.

9. Vaststellen Beleidsplan Sociaal Domein; Bouwen aan sociale kracht 2021-
2024

Het besluit is conform voorstel aangenomen met 26 stemmen voor (D66, VVD, CDA, DB, 
SGP, VWB, PvdA, LLB, CU) en 2 stemmen tegen (GL).

10.Vaststellen Tweede Bestuursrapportage West Betuwe 2020
Naar aanleiding van de discussie over de investering in watervelden voor de 

hockeyvereniging Geldermalsen, zegt de wethouder toe een notitie op te stellen met 
een toelichting op deze post.

Stemverklaring D66; in principe is dit stuk uitvoering van eerder genomen besluiten van 
deze raad. D66 heeft eerder tegen de motie kernenbeleid gestemd en verwijst naar 
het standpunt dat D66 daarin nam.
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Stemverklaring PvdA; de PvdA kan zich er niet in vinden dat in hier tussendoor nieuw 
beleid wordt doorgevoerd. De vervangingsinvestering is absoluut geen probleem, 
maar met het extra budget stemt de PvdA niet in.

Het besluit is conform voorstel aangenomen met 26 stemmen voor (D66, VVD, CDA, DB, 
SGP, VWB, GL, LLB, CU) en 2 stemmen tegen (PvdA).

11.Vaststellen verordening Vertrouwenscommissie West Betuwe 2020
Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen.

12.A Motie vreemd aan de orde; gevolgen Corona-maatregelen voor 
voetbalverenigingen

Na toelichting van wethouder Van Stappershoef dat alle verenigingen gebruikt kunnen 
maken van de coronamaatregelen van West Betuwe. Ook als ze al voor een deel 
tegemoet gekomen zijn via een van de regelingen van de Rijksoverheid. De vraag of 
verenigingen van West Betuwe gebruik hebben gemaakt van de tegemoetkoming huur 
zal de wethouder schriftelijk antwoorden.

De toelichting van de wethouder gehoord hebbende, trekt de ChristenUnie de motie 
terug.

De motie is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

12. B Motie vreemd aan de orde; het schenken van alcoholische dranken door 
de gemeente

De motie van GroenLinks wordt verworpen met 27 stemmen tegen (D66, VVD, CDA, DB, 
SGP, VWB,  LLB, CU, PvdA) en 2 stemmen voor (GL).

12. C Motie vreemd aan de orde inzake versnellen en stimuleren woningbouw in 
West Betuwe

Wethouder Klein-de Jong reageert op de motie. De genoemde rijksregeling is vooral 
gericht op grote steden, grote woningbouwprojecten (minimaal 500 woningen) op 
eigen grondposities. Er wordt wel nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de provincie voor 
woningbouw in de kernen. De wethouder doet alles wat in haar macht ligt om 
woningbouw mogelijk te maken. Zij meldt dat de woonvisie in ontwikkeling is en in 
december naar de raad gaat.

De motie wordt verworpen met 10 stemmen voor (LLB, SGP, PvdA, VWB) en 18 stemmen 
tegen (GL, D66, VVD, DB, CDA, CU).

13.Mededeling

14.Rondvraag
De heer Kock zal de vragen m.b.t. straatverlichting Ophemert schriftelijk stellen.
De heer Van Maanen zal de vragen m.b.t. toekennen standplaatsvergunning schriftelijk 

stellen.
De heer Daudeij zal de vragen m.b.t. deelname in zonneparken van de burgers van de 

gemeente schriftelijk stellen.

15.Sluiting
De voorzitter dankt aanwezigen en luisteraars, wenst iedereen aanwezig wel thuis en 

sluit de vergadering om 23.20 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 24 november 2020, nummer 2020/153
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de griffier, de voorzitter,
Hans van der Graaff Servaas Stoop


