
 

Besluitenlijst gemeenteraad  
(verwijst tevens naar het luisterverslag) 

 

Datum vergadering 31 maart 2020 

Zaak 45237 

Aanwezig: 

Fractie CDA D. van Zee-van Arendonk, A.C. Hakkert,   

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

Fractie D66 A.M.R. Karsemeijer, H. Boer Rookhuiszen-de Joode 

Fractie Dorpsbelangen (DB) -- 

Fractie GroenLinks (GL) A.S. Zierleyn,  

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 L. van Bruchem, J.G. van Maanen,  

Fractie Verenigd West  G.F. van de Water  

Betuwe (VWB) 

Fractie VVD A.F.Broedelet,  D.T. de Zeeuw-Wielders 

Voorzitter S. Stoop 

Griffier K.G. Steenbergen 

Afwezig Fractie CDA: A. van Krieken, J. Kerbel 

 Fractie CU: A. van Willigen-Verstegen 

 Fractie DB: K. de Heus-van Wijk, L.A.E.M. van Dun, H. de Man,  

 J.M. Daudeij, H.M. Markenhof-de Jong 

 Fractie GL: J.W. van der Lecq 

 Fractie SGP: G.A. Kievit, J.L.H. Bareman, H. Mulder 

 Fractie VWB: J.C.A. Blom-Leuvering 

 Fractie VVD: G.J. van Ochten 

 Secretaris K. Coesmans 

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

 E.R. Goossens, J.H. Hartman 

 

 

1.  Opening 

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

bij deze bijzondere vergadering. De voorzitter spreekt zijn medeleven uit aan al diegenen die afscheid 

hebben moeten nemen van een dierbare. Hij spreekt zijn waardering uit voor de enorme inspanning die de 

mensen in de zorg leveren. Hij denkt ook aan de ondernemers en bedrijven die getroffen worden in hun 

bedrijfsvoering. Het zijn zware tijden voor de maatschappij, maar samen zullen we de coronacrisis 

bestrijden en te boven komen.  

De voorzitter constateert dat er een quorum aanwezig is, zodat een aantal noodzakelijke besluiten 

genomen kunnen worden en de werkzaamheden onder de huidige omstandigheden zoveel mogelijk door 

kunnen gaan. 
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2. Inspreekrecht inwoners  

Is vervallen in verband met de coronamaatregelen. Er is ook geen schriftelijke inbreng ingediend. 

 

3.  Vaststellen gewijzigde agenda 31 maart 2020 

Agendapunt 8; benoeming voorrondevoorzitter komt te vervallen in verband met afwezigheid van de te 

benoemen voorzitter, de heer De Geus. 

Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. 

 

4. Vaststellen besluitenlijst 3 maart 2020 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Ingekomen stukken  

GL vraagt naar aanleiding van ingekomen stuk B1 02; Aandacht CPO project De Vijf Hont, wat precies de 

problematiek is, waarom is de vergunning nog niet verleend. De voorzitter zegt toe een kopie van de brief 

aan betrokkene naar de raad te sturen. 

GL vraagt naar aanleiding van stuk IN045; toekomstbestendige woningmarkt West Betuwe, dat in de krant 

staat vermeld dat de woonvisie al is vastgesteld. De voorzitter ligt toe dat deze informatienota de 

tussenstand van de stand van zaken weergeeft. De woonvisie staat binnenkort op de planning om voor te 

leggen aan de raad. 

D66 meldt dat er een aantal stukken op de ingekomen stukkenlijst staat die zij nader willen bespreken. 

D66 zal dit in het presidium aan de orde stellen. 

 

6. Raadsvoorstel aanwijzen raadgriffier gemeente West Betuwe 

Het voorstel om de heer H.J. (Hans) van der Graaff aan te wijzen als raadsgriffier voor de gemeenteraad 

van West Betuwe wordt unaniem aangenomen. De heer Van der Graaff is beëdigd als raadsgriffier. 

 

7. Raadsvoorstel benoeming burgerlid West Betuwe 

De heer E. M. (Emile) Bode is benoemd en beëdigd tot burgerlid namens de fractie Leefbaar Lokaal 

Belang West Betuwe. 

 

8. Raadsvoorstel benoeming voorrondevoorzitter West Betuwe 

Is in verband met afwezigheid van de te benoemen voorrondevoorzitter uitgesteld naar een volgende 

vergadering. 

 

9. Raadsvoorstel vaststellen subsidieverordening openbare bibliotheek Rivierenland West Betuwe 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

10. Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan “kern Hellouw & ‘t Overrijke 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

11. Raadsvoorstel vaststellen verordening “dode gezelschapsdieren” 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 

 

12. Raadsvoorstel vaststellen verordening “toekomstbestendig wonen in Gelderland” gemeente West 

Betuwe 

Het besluit is conform voorstel unaniem vastgesteld. 
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13. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

14. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

15. Sluiting 

De voorzitter wenst alle aanwezigen wel thuis en sluit de vergadering om 20.25 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van 21 april 2020, nummer 2020/041, 

 

 

De griffier   De voorzitter  

 


