
 

Besluitenlijst gemeenteraad  
(verwijst tevens naar het luisterverslag) 

 

Datum vergadering 28 januari 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) 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 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 G.J. van Ochten (vanaf 20.14 uur), A.F.Broedelet  

Voorzitter S. Stoop, J.G. van Maanen voor agendapunt 13 

Griffier K.G. Steenbergen 

Secretaris Ph. Bosman (directeur) 

Wethouders J.H. Hartman, , G. van Bezooijen, R.T. van Stappershoef, E.R. Goossens 

Afwezig L. van Bruchem (SGP), D.T. de Zeeuw-Wielders (VVD),  

 A. van Maanen, wethouder 

 

 

1.  Opening 

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

 

2. Inspreekrecht inwoners  

Mevrouw Wendy de Wild van RKVV Rhelico verzoekt de raad zich in te zetten voor een veilige fietskruising 

N327 Boutensteinseweg nabij Rumpt en biedt de voorzitter hiervoor een petitie aan. 

De heer Martin Kershaw spreekt de raad toe over het  voortbestaan OBS Est en leefbaarheid in het dorp 

Est. 

De heer Theo Jeninga CBS Herwijnen spreekt de raad toe en biedt een petitie ‘Samen sterk voor het 

onderwijs in onze gemeente’ aan. 

 

3.  Vaststellen agenda 28 januari 2020 

De motie vreemd aan de orde van de dag van DB, GL, PvdA en D66 inzake Regionale raadskring 

Rivierenland wordt behandeld als agendapunt 14. 

De motie vreemd aan de orde van de dag van  CDA en LLB  inzake waarborgen kwaliteit onderwijs komt 

op de agenda als agendapunt 15, maar wordt in verband met aanwezige inwoners voor dit onderwerp, 

direct na agendapunt 8 behandeld.  
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4. Vaststellen besluitenlijst 17 december 2019 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van de besluitenlijst verzoekt de heer Van Maanen het college nogmaals om de raad te 

informeren over de stand van zaken omtrent initiatieven in het kader van RO  die al in een van de 

voormalige gemeenten zijn opgestart en nu nog lopen.  

Mevrouw Boer Rookhuiszen verzoekt het college nogmaals om inzage in de extra inspanningen die we in 

West Betuwe (gaan) doen om de vaccinatiegraad te verhogen. 

Mevrouw Van Kuilenburg heeft nog geen schriftelijke reactie van het college ontvangen op de vragen 

gesteld in de raad van 17 december 2019 m.b.t. de bezorging Weekblad West Betuwe. 

 

5. Ingekomen stukken  

B1 02; klacht inwoner voortgang verzoek omgevingsvergunning. De VVD heeft hierover schriftelijke 

vragen ingediend. De voorzitter meldt dat het college hierover in de vergadering van 28 januari een 

positief besluit heeft genomen. 

IN004; veranderopgave inburgering arbeidsmarkt: mevrouw IJff informeert welke ruimte een gemeente 

heeft om eigen beleid te voeren en welke financiële begeleiding is er mogelijk. 

B1 04; Brief Coöperatieve Vereniging Hondsgemet UA inzake biogasinstallatie: mevrouw De Heus vraagt 

waarom dit bedrijf niet uitgenodigd was voor de beeldvormende bijeenkomst. 

B2 01; brief ervaringsdeskundige inzake inclusiegemeente: mevrouw Kool vraagt of bij de beantwoording 

de input van de profielschets is meegenomen, welke urgente agendapunten er zijn en wat het budget is 

voor inclusie. 

IN002; rapport woningbouwprogramma CU; wat betekenen de acties van de provincie Gelderland op 

woningbouwgebied voor West Betuwe en wanneer komt het genoemde plan van aanpak. 

De voorzitter stelt voor de vragen schriftelijk te beantwoorden. Daarnaast zal hij de werkwijze voor de 

afhandeling van de ingekomen stukken aan de orde stellen in het presidium. 

 

6. Raadsvoorstel toelating en beëdiging raadslid Verenigd West Betuwe 

Mevrouw J.C.A. Blom-Leuvering is toegelaten en beëdigd als raadslid voor de fractie van Verenigd West 

Betuwe. 

 

7. Raadsvoorstel benoeming burgerleden West Betuwe 

De nieuwe burgerleden, mevrouw P.M. Scheffers – van Vuuren namens de fractie CDA en de heer  

J.J.M. Rietbergen namens de fractie Verenigd West Betuwe zijn benoemd en beëdigd. 

 

8. Raadsvoorstel benoeming voorrondevoorzitters 

De heer T. Kool en de heer G.P. de Ronde zijn benoemd als lid van de voorzitterspoule, ten behoeve van 

het voorzitten van de voorrondevergaderingen binnen de raadcyclus van de gemeenteraad van West 

Betuwe. 

 

9. Raadsvoorstel tot verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

10. Raadsvoorstel verlenging tegemoetkoming incontinentiemateriaal 

Het amendement ingediend door de SGP, PvdA, LLB, D66 en VWB: 
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Besluit: 

Om de voorliggende besluitpunten 1 en 2 te vervangen door onderstaande besluitpunten: 

 

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

december 2020, 

a. de regeling ook van toepassing te verklaren voor personen die in aanmerking komen voor de 

meerkostenregeling zoals vermeld in artikel 17 van de Verordening maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe; 

b. naast incontinentiemateriaal ook medisch afval in de regeling op te nemen. 

2. De regeling “tijdelijke oplossing incontinentiemateriaal” met terugwerkende kracht tot 1 juli 2019 

van toepassing te verklaren voor, 

a. personen zoals genoemd onder punt 1a; 

b. medisch afval zoals genoemd onder punt 1b. 

3. De kosten van circa € 55.750,= ten laste te brengen van de algemene reserve. 

Is aangenomen met 15 stemmen voor (SGP, VWB, PvdA, LLB, GL, D66) en 14 stemmen tegen (CU, CDA, 

VVD, DB). 

 

Het mondelinge amendement van CDA, DB en CU: 

Besluit: 
Beslispunt 1a in het raadsvoorstel:  
Naast het incontinentiemateriaal ook medisch afval op te nemen in de regeling  

Is niet in stemming gebracht. 

 

De motie SGP, PvdA, LLB, GL, D66, VWB: 

verzoekt het college: 

om het aanvraagformulier tegemoetkoming incontinentie- en medisch afval dusdanig te vereenvoudigen 

en gebruiksvriendelijk te maken, dat dit aanvraagformulier door iedereen die daarvan gebruik kan maken 

op basis van de regeling op een betrekkelijk eenvoudige wijze kan worden ingevuld en ingediend. 

Is unaniem aangenomen. 

 

Het college heeft geen invloed op de bedrijfsvoering van de ARN. Via de AB vergaderingen blijft 

wethouder Van Bezooijen vinger aan de pols houden en zal de raad daarvan op de hoogte houden. Hij 

zegt toe dat zodra er duidelijkheid is bij de ARN over de verwerking van luiermateriaal, de raad 

geïnformeerd wordt. De financiële consequenties van het amendement zijn pas achteraf te rapporteren 

omdat het een open-eind-regeling is. Wel kan de wethouder de raad tussentijds informeren. 

 

Het besluit verlenging tegemoetkoming incontinentiemateriaal is met het aangenomen amendement 

gewijzigd en aangenomen met 15 stemmen voor (SGP, VWB, PvdA, LLB, GL, D66) en 14 stemmen tegen 

(CU, CDA, VVD,DB). 

 

11. Raadsvoorstel zienswijze kaderbrief GGD 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

12. Raadsvoorstel definitieve OZB tarieven 2020 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 
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13. Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan 2020-2022 en Uitvoeringsplan 2020 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

De motie bij dit raadsvoorstel ingediend door de VVD: 

Roept het college op: 

om zich, in samenwerking met de overige colleges in de veiligheidsregio, actief in te zetten (en in te 

blijven zetten) om meer middelen (financieel en materieel) en menselijke capaciteit beschikbaar te krijgen 

voor onder meer handhaving en opsporing van criminaliteit, en hiertoe de nodige stappen te ondernemen. 

Is aangenomen met 27 stemmen voor (GL, VVD, CDA, DB, SGP, VWB, PvdA, CU, LLB) en 2 stemmen tegen 

(D66). 

Stemverklaring D66: het is een sympathieke motie, maar D66 gaat er vanuit dat het college dit al doet. 

Stemverklaring CU: CU stemt in met de motie maar is net als D66 van mening dat de motie overbodig is. 

 

De motie van GL, PvdA en D66 “verkeersveiligheid in onze kernen” wordt niet in stemming gebracht, maar 

wordt op een later moment ingediend. 

 

14. Motie vreemd aan de orde van de dag GL, DB, PvdA, D66: Regionale raadskring Rivierenland 

De motie ingediend door GL, DB, PvdA en D66: 

Spreekt uit dat: 

1. de leden van de Regionale agendacommissie Rivierenland worden aangewezen als 

vertegenwoordigers van de raad van West Betuwe in de Regionale raadskring Rivierenland in 2020 en 

de evaluatie hiervan.  

2. de vertegenwoordigers van de raad regelmatig verslag uitbrengen van de kringbijeenkomsten en de 

daar gemaakte afspraken. Daarna wordt deelname aan deze raadskring geevalueerd en voortzetting 

opnieuw ter discussie gesteld. 

Is verworpen met 11 stemmen voor (D66, GL, DB, PvdA) en 18 stemmen tegen (VVD, CDA, SGP, VWB, CU, 

LLB). 

 

15. Motie vreemd aan de orde van de dag CDA, LLB: waarborgen van kwalitatief goed onderwijs in de 

kernen van West Betuwe 

De motie ingediend door CDA en LLB: 

Verzoekt:  

het college, mede namens de gemeenteraad van West Betuwe, om het Kabinet schriftelijk te verzoeken 

om nog in deze regeerperiode structureel extra te investeren in het primair en voortgezet onderwijs om zo 

de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen te waarborgen.  

Is unaniem aangenomen. 

 

16. Mededelingen 

Wethouder Goossens geeft een update van de 0-meting laag frequent geluid windpark Avri. Er wordt een 

controle uitgevoerd op de voorschriften van de vergunning en er worden bronmetingen op de turbines 

gedaan bij een aantal woningen. Datzelfde geldt voor het windpark Deil. 

  

17. Rondvraag 

De heer Van der Lecq vraag naar de stand van zaken Radartoren Herwijnen en naar de 

exploitatieproblemen bij de Burcht van Haaften. 



Besluitenlijst gemeenteraad West Betuwe 

Pagina 5 van 5 

 

 

Wethouder Hartman antwoordt dat er 3 februari een vervolggesprek is met vertegenwoordigers van 

Defensie m.b.t. de Radartoren. Over de problematiek van de Burcht van Haaften staat volgende week een 

gesprek met de curator gepland. 

De heer Van de Water vraagt aandacht voor de problematiek van het restaurant/cafetaria aan de 

Kerstraat 14 te Tricht. Vraagt de wethouder pro-actief mee te denken met het bedrijf. De voorzitter zegt 

toe schriftelijk te antwoorden. 

Mevrouw Van Kuilenburg meldt dat zij naar aanleiding van de platformbijeenkomst van de Avri op 8 

januari jl. een aantal zaken aan de orde heeft gesteld, waaronder restafval naast ondergrondse 

containers. Zij verzoekt het college dringend dit probleem samen met de Avri op te lossen. Daarnaast 

vraagt zij of het klopt dat de werkzaamheden rond de bouw van de windmolens locatie Deil zijn stil gezet? 

Klopt het dat er mensen ziek zijn van de wiekslag en storing ervaren op de ontvangst van de digitenne ten 

gevolge van het windpark Avri? 

De voorzitter zegt toe de vragen schriftelijk te beantwoorden. 

De heer Mulder bedankt de raad en de griffie voor de fruitmand. 

 

18. Sluiting 

De voorzitter wenst alle aanwezigen wel thuis en sluit de vergadering om 23.05 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van 3 maart 2020, nummer 2020/025, 

 

 

De griffier   De voorzitter  

 


