
 

Besluitenlijst gemeenteraad  
(verwijst tevens naar het luister- en beeldverslag) 

 

Datum digitale vergadering 29 april 2021 

Zaak 116451 

Aanwezig: 

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

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

Fractie D66 H. Boer Rookhuiszen-de Joode, V.P. Bogerman 

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 R.G.T. Hoogveld, 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 

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 

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

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

Secretaris K. Coesmans 

Afwezig J.J.M. Rietbergen   

 

 

 

1.  Opening 

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

welkom. De voorzitter gedenkt de op 4 april 2021 overleden heer Adriaan Hakkert, raadslid voor de 

fractie van het CDA.  

 

2. Raadsspreekuur 

Van het raadsspreekuur wordt geen gebruik gemaakt. 

 

3.  Vaststellen agenda 29 april 2021 

De fractie Dorpsbelangen stelt voor agendapunt “Voorstel om akkoord te gaan met eindrapport 

Bestuurlijke agenda Werkzaak Rivierenland en toestemming aan college om akkoord te gaan met de 

Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland 2021” van de agenda te halen. Alle fracties 

stemmen hiermee in. 
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4. Vaststellen besluitenlijst 30 maart 2021 

De heer Bogerman merkt op dat er bij aanwezigen vermeld staat dat hij vanaf punt 6A aanwezig is. Dit 

is niet correct, hij is de gehele vergadering aanwezig geweest. 

Met bovenstaande aantekening wordt de besluitenlijst van 30 maart 2021 vastgesteld. 

 

5. Ingekomen stukken raad 29 april 2021 

De fractie LLB vraagt hoe om te gaan met brieven zoals D12; verzoek aan raad en B&W inzake 

energieopwekking op land. De voorzitter stelt voor dit te bespreken in het presidium. 

De fractie D66 wil document E02; motie gemeenteraad Winterswijk – Basismobiliteit voor iedere 

inwoner dichtbij huis bespreken. Dit verzoek wordt behandeld in het eerstvolgende presidium. 

 

Met de voorgestelde afhandeling van de ingekomen stukken is ingestemd. 

 

6. Voorstel om akkoord te gaan met eindrapport Bestuurlijke agenda Werkzaak Rivierenland en 

toestemming aan college om akkoord te gaan met de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak 

Rivierenland 2021 

Dit agendapunt is op verzoek van alle fracties van de agenda gehaald en derhalve niet behandeld. 

 

7. Vaststellen bestemmingsplan Welkoop Geldermalsen 

Stemverklaring LLB; de fractie stemt in met het voorstel, maar verzoekt het college de datum van 

vaststelling van alle bijlages bij dit stuk juist te vermelden.  

Stemverklaring GL; de fractie stemt in het met voorstel, maar vraagt het college bij volgende plannen 

ook voor bedrijven de intentie van de motie “natuurinclusief bouwen” mee te nemen. 

 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

8. Vaststellen Verordening afvoer hemel- en grondwater en rioolaansluiting verordening 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

  

9.  Moties vreemd aan de orde van de dag 

Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. 

10. Mededelingen 

 Mevrouw Boer Rookhuiszen geeft een kort verslag van de laatste bijeenkomst van de 

klankbordgroep RES. 

 

11. Rondvraag 

 De heer Van Krieken vraagt wanneer de snoei van fruitbomen in de buitenruimte in de planning 

staat en waarom dit nog niet is uitgevoerd. Wethouder Klein antwoordt dat er een achterstand is, 

zij zal schriftelijk beantwoorden wanneer de bomen gesnoeid worden en hoe e.e.a. wordt 

ingepland in de volgende cyclus. De heer De Man doet de suggestie de samenwerking te zoeken 

met de Fruit Tech Campus om de studenten hiervoor in te zetten. Wethouder Klein gaat 

onderzoeken in hoeverre een samenwerking mogelijk is. 

 De heer Van Krieken vraagt namens de fractie CDA inzake in de correspondentie m.b.t. 

bestemmingsplan Spijkse Kweldijk die met de voormalige gemeente Lingewaal is gevoerd. 
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Wethouder Klein antwoordt dat het betrekken van omwonenden aan de initiatiefnemers is. Zij zal 

dit meegeven aan de organisatie dat dit benadrukt moet worden bij de initiatiefnemers. Zij vraagt 

de heer Van Krieken precies aan te geven welke correspondentie hij wenst in te zien dan kan zij 

daar actie op ondernemen. 

 Mevrouw Boer Rookhuiszen vraag of het mogelijk is openbare toiletten te plaatsen langs de 

recreatieve routes in de gemeente West Betuwe. Wethouder Van Stappershoef antwoordt dat de 

horeca weer open gaat en daarmee de toiletten ook weer beschikbaar zijn. Toiletten zoals Dixies 

zijn besproken in het kernteam corona, maar deze zijn niet wenselijk omdat dit juist potentiele 

besmettingshaarden zijn. 

 De heer Daudeij vraagt naar de stand van zaken glasvezel, met name de situatie Ophemert. 

Wethouder Goossens antwoordt dat Digitale Stad mogelijkheden ziet om de aanleg van glasvezel 

in Ophemert te verwezenlijken. Er is een onderzoek gedaan naar discrepanties tussen de leges en 

degeneratiekosten, een raadsvoorstel (i.v.m. de financiële consequenties daarvan komt 

waarschijnlijk in juni naar de raad. De wethouder heeft er alle hoop op dat de aanleg van de “witte” 

en “grijze” adressen daardoor kunnen worden verwezenlijkt. 

 De heer Daudeij vraagt naar het tijdschema afhandeling brief zonnepark en de vermeende claim. 

Wethouder IJff antwoordt dat er een informatienota naar de raad komt waarin wordt toegelicht 

dat er een juridische check is gedaan en dat de gemeente ervan overtuigd is dat er voldoende 

redenen zijn om het voorstel niet goed te keuren. 

 De heer Daudeij vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de volkstuinen in Heukelum. Burgemeester 

Stoop antwoordt dat de beantwoording van de schriftelijke vragen van LLB en DB er een 

informatienota in voorbereiding is voor de beantwoording. 

 Mevrouw Zierleyn vraagt waarom de brief van de provincie Gelderland “inventarisatie huisvesten 

kerncentrale” niet op de ingekomen stukkenlijst staat en wat de reactie is van het college op de 

brief. Wethouder IJff antwoordt dat het antwoord in voorbereiding is en dat zij deze zal delen met 

de raad zodra deze gereed is. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter dankt aanwezigen en luisteraars, wenst iedereen een prettige avond en sluit de 

vergadering om 21.00 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van 25 mei 2021, nummer 2021/050 

de griffier,      de voorzitter, 

Hans van der Graaff    Servaas Stoop 


