
 

Besluitenlijst digitale gemeenteraad  
(verwijst tevens naar het digitale verslag) 

 

Datum vergadering 30 november 2021 

Zaak 116451 

Aanwezig: 

Fractie CDA D. van Zee-van Arendonk, , J. Kerbel,  T. Miltenburg (vanaf 21.40 uur) 

 A. van Krieken 

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

Fractie D66 H. Boer Rookhuiszen-de Joode, A.M.R Karsemeijer (tot 00.00 uur) 

Fractie Dorpsbelangen (DB) H. de Man, K. de Heus-van Wijk, H.M. Markenhof - de Jong, 

 L.A.E.M. van Dun, J.M. Daudeij  

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,  

  D. Mulder 

Fractie Verenigd West  G.F. van de Water, J.J.M. Rietbergen 

Betuwe (VWB) 

Fractie VVD A.F. Broedelet (tot 00.00 uur), D.T. de Zeeuw-Wielders,  

 G.J. van Ochten 

Voorzitter S. Stoop 

Griffier K.G. Steenbergen 

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  -- 

 

 

1.  Opening 

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

bij deze digitale vergadering. 

 

2. Raadsspreekuur 

Er is een schriftelijke inbreng ingediend van de Dorpstafel Neerijnen over m.b.t. de communicatie en 

participatie die wat de indiener betreft onvoldoende is. De fracties van DB-VVD-LLB-PvdA-VWB maken 

hierover opmerkingen en burgemeester Stoop zegt toe hierop nog schriftelijk te zullen reageren. 

 

3. Vaststellen raadsagenda 30 november 2021 

De motie van LLB inzake bomenkap Sonsbrug Acquoy en de motie van DB inzake nazorg 

hulpverleners AED worden toegevoegd aan agendapunt 13.  

Het door D66 aangevraagde interpellatiedebat wordt toegevoegd als eerste bespreekpunt, voor 

agendapunt 10. 

Met deze aanvulling wordt de agenda vastgesteld. 
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4. Vaststellen besluitenlijst 26 oktober en 9 november 2021 

De besluitenlijst van 26 oktober 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De besluitenlijst van 9 november wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Ingekomen stukken raad 30 november 2021 

De fractie VVD verzoekt de stukken B1 01 t/m B1 03 m.b.t. de sanering golfbaan Spijk te agenderen 

voor een volgende vergadering. Dit verzoek wordt voorgelegd aan het presidium. 

De fractie CU vraagt n.a.v.  Informatie IN120 startdocument onderwijsvisie gemeente West Betuwe te 

hoe invulling gegeven kan worden aan de inbreng van de raad. Deze vraag wordt besproken in het 

presidium. 

Met de voorgestelde afhandeling van de overige ingekomen stukken is ingestemd. 

 

6. Voorstel vaststellen visie en uitvoeringsprogramma gebiedsmarketing West Betuwe op de kaart 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

7. Voorstel vaststellen subsidieverordening kernenbeleid West Betuwe 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

8. Voorstel vaststellen belastingverordeningen 2022 West Betuwe 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

9. Voorstel vaststellen gedragscode burgemeester en wethouders 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

- Interpellatiedebat inzake uitvoering motie wijziging samenstelling DB Avri 

Het interpellatiedebat is aangevraagd door de fracties D66, DB, CDA en VWB. De volgende vragen 

liggen voor aan wethouder IJff: 

1. Uit de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Avri d.d. 17 november jl. blijkt dat u een 

onderscheid maakt in de motie, het eerste deel vond u belangrijker dan het tweede deel. Dit 

onderscheid heeft de raad zelf niet gemaakt. Waarom heeft u dat wel gedaan? 

2. Waarom heeft u het verzoek van de raad om tot verandering van de samenstelling van het 

Dagelijks Bestuur te komen niet uitgevoerd? 

3. Op de expliciete vraag vanuit het dagelijks bestuur of u vond dat het dagelijks bestuur moest 

worden vervangen heeft u ontkennend geantwoord. Dat is niet in lijn met de motie. Waarom heeft 

u ontkennend geantwoord? 

4. Als raad hebben wij de uitkomst van de vergadering middels een persbericht vernomen. Waarom 

heeft u de raad na de AB vergadering niet een directe terugkoppeling gegeven? 

 

Reactie wethouder IJff: 

De wethouder heeft de hoogste urgentie aan het herstel van vertrouwen gegeven. Het rapport “Storten 

en tekorten Gezamenlijk raadsonderzoek naar de stortplaats Avri” van Necker van Naem is besproken 

in het AB en is door alle AB leden omarmt. Het AB gaat aan de slag met de lessen uit het rapport.  

De motie m.b.t. het verzoek om tot verandering van de samenstelling van het DB te komen is in 4 van 

de 8 gemeenten aangenomen daarmee ontstond een patstelling. De wethouder heeft in die context 

verondersteld dat het beter is te werken aan een betere dialoog met de raden en hoe dit gefaciliteerd 

kan worden. Daarnaast gaat het volledige AB de DB vergaderingen bijwonen. De komende 4 maanden 
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wil de wethouder benutten om verbeteringen door te voeren om zo discussie aan te gaan met de 

raden over de strategische onderwerpen die op de agenda van de Avri zijn. 

De wethouder betreurt het dat zij de raad niet zelf actief heeft geïnformeerd over de uitkomst van het 

overleg tussen AB en DB. De wethouder is van mening dat zij zeker heeft gepoogd te handelen in de 

geest van de motie en neemt de raad zeker serieus.  

 

Na een korte schorsing dient de fractie van D66 een motie van afkeuring in gesteund door VWB: 

Is van mening dat  

• wethouder IJff door haar opstelling en uitspraken de motie van de Raad niet naar letter en geest 

heeft uitgevoerd. 

• de wethouder de gemeenteraad terstond over de uitkomsten van de vergadering van het 

Algemeen Bestuur had moeten informeren, en niet via een persbericht. 

De gemeenteraad spreekt daarom zijn afkeuring uit over de opstelling en handelwijze van de 

wethouder in de vergadering van het Algemeen Bestuur, bij de uitvoering van voornoemde motie en in 

de communicatie naar de gemeenteraad. 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

De motie wordt verworpen met 12 stemmen voor (CDA, LLB, VWB, D66, GL) en 18 stemmen tegen (DB, 

SGP, VVD, CU, PvdA). 

 

10. Voorstel ontslag burgerlid fractie SGP 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

11. Voorstel tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen versterking kapitaalstructuur 

Aliander 

Stemverklaring mevrouw Van Willigen, CU: zij stemt in met het voorstel maar vindt het wel een 

risicovolle investering en zij wil liever niet dat er een vast rendement opgenomen wordt in de boeken. 

Stemverklaring GL; de fractie gaat met enige twijfel mee met het voorstel, maar sluit zich aan bij de 

stemverklaring van mevrouw Van Willigen. GL heeft grote twijfels bij de risicovolle investering. GL 

roept het college op het rendement op eigen investering om te kijken naar andere manieren om 

rendement op ons vermogen te behalen. 

 

Het besluit is conform voorstel unaniem aangenomen. 

 

12. Voorstel kiezen variant raadsvoorzieningen (t)huisvesting en beschikbaar stellen van een krediet 

voor de investeringen 

Op dit voorstel is een amendement ingediend door de fracties VVD en DB: 

Besluit:  

het voorliggende besluit als volgt te wijzigen: 

1. Te kiezen voor de variant “toekomst vast” m.b.t. de AV-middelen en daarvoor de benodigde 

technische voorziening voor de inrichting van de nieuwe raadszaal en één voorrondezaal. 

2. Voor de benodigde investering van 500.000 Euro dekking te vinden in het beschikbaar 

gestelde budget van 12.800.000 Euro voor het nieuwe gemeentehuis. 

3. Ook de kosten van inkoop, uitvoeringsbegeleiding, meubelaanpassingen en ICT te bekostigen 

uit dit budget. 

En gaat over tot de orde van de dag 
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Het amendement is verworpen met 12 stemmen voor (DB, VVD, LLB, VWB (1)) en 19 stemmen tegen 

(SGP, CDA, CU, VWB (1), D66, PvdA, GL). 

 

Tijdens de vergadering wordt er een mondeling amendement ingediend door de fracties SGP, PvdA, 

CDA en J. Rietbergen (VWB): 

Besluit: 

het voorliggende besluit als volgt te wijzigen: 

1. Te kiezen voor de variant toekomst vast m.b.t. de AV middelen en daarvoor benodigde 

technische voorziening voor de inrichting van de nieuwe raadszaal en 1 voorrondezaal 

2. Voor deze investering een krediet beschikbaar te stellen van 400.000 euro ten laste van de AR 

3. 100.000 euro vanuit het reeds gebudgetteerde bedrag voor AV ook hiervoor te bestemmen 

4. Bestemmingsreserve van 500.000 euro aanleggen 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Het amendement is aangenomen met 19 stemmen voor (SGP, CDA, CU, VWB (1), D66, PvdA, GL) en 12 

stemmen tegen (DB, VVD, LLB, VWB (1)). 

 

Het met het aangenomen amendement gewijzigde besluit is aangenomen met 19 stemmen voor  

(SGP, CDA, CU, VWB (1), D66, PvdA, GL) en 12 stemmen tegen (DB, VVD, LLB, VWB (1)). 

 

13. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Motie DB: nazorg burgerhulpverleners: 

Verzoekt het college: 

1. Bij het plaatsen van een AED te regelen hoe het onderhoud van de AED geregeld moet worden 

zodat deze ten alle tijden gebruikt kan worden wanneer een reanimatie wordt aangemeld. 

2. Uitleg te geven dat bij het plaatsen van een AED veel gevraagd wordt van de 

burgerhulpverlener en te regelen dat hulpverleners vakkundig worden opgevangen na een 

inzet en eventueel financiële middelen ter beschikking te stellen. 

3. Aandacht te vragen bij een overleg van huisartsen of wijkteams dat psychische klachten voor 

kunnen komen in hun praktijk door een inzet die gedaan is. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

De motie is door de fractie DB ingetrokken, de fractie komt terug naar de raad met een 

initiatiefvoorstel over dit onderwerp. 

 

Motie LLB: uitgestelde kap populieren Sonsbrug Acquoy: 

Verzoekt het college om: 

1. Op korte termijn te onderzoeken of de Sonsbrug een locatie is waar de betreffende 

beschermde diersoorten voorkomen en zo ja, te onderzoeken of van de Wet 

Natuurbescherming kan worden afgeweken omdat deze situatie gevaarzettend is 

2. Op zeer korte termijn in gesprek te gaan met de provincie Gelderland als vergunningverlener 

om met voorrang een kapvergunning voor deze bomen te krijgen;  

3. De komende winter er in ieder geval voor te zorgen dat de bomen 1 keer per kwartaal worden 

gecontroleerd en zo nodig worden gesnoeid; 

4. Te onderzoeken welke andere soort boom er kan worden geherplant na kap van de bomen.  

En gaat over tot de orde van de dag. 
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De motie is verworpen met 5 stemmen voor (LLB, VWB) en 24 stemmen tegen (DB, SGP, CDA, VVD (2), 

CU, D66 (1), PvdA, GL). 

 

14. Mededelingen 

Mevrouw De Zeeuw wijst de raadsleden op de informatiesessie gevolgen uitspraak Raad van State 

voor windparken op land op 1 december a.s. om 19.30 uur. 

 

15. Rondvraag 

In verband met het late tijdstip zullen de rondvragen schriftelijk ingediend en beantwoord worden. 

 

16. Sluiting 

De voorzitter dankt aanwezigen en de kijkers thuis voor hun uithoudingsvermogen en sluit de  

vergadering om 00.10 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van 21 december 2021, nummer 2021/136 

 

 

de griffier,      de voorzitter, 

Koen Steenbergen     Servaas Stoop 


