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A.J. van den Brink
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De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat hij

voorzit in verband met de afwezigheid van de burgemeester.

De raadsagenda 28-05-201 9 wordt ongewijzigd vastgesteld.
De motie vreemd aan de orde van de dag "stimuleren buurtbus" wordt behandeld bij

agendapunt B.

De besluitenlijst van 23 april 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mevrouw Van Kuilenburg vraagt of er al een datum voor overleg Club Rodenburg
met de raad kan worden gepland. De voorzitter antwoordt dat het niet helder is of
deze zaak nog onder de rechter is. Actie presidium om bij de burgemeester te
vragen wat de status is, is de zaak wel of niet onder de rechter.

lngekomen stukken en mededelingen

B2l3; Sociale alliantie over klimaatbeleid en energietransitie, GL informeert wat het
college hiermee gaat doen. De vraag wordt schriftelijk beantwoord.
C4; lnformatienota beantwoording art. 50 vragen GL en PvdA inzake Golfbaan Spij(
GL heeft nog 2 aanvullende vragen. Deze worden door het college schriftelijk
beantwoordt via de art. 50 RvO procedure.
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D5; Rapportage "Mijn kwaliteit van leven", GL informeert wat het college met de

uitkomst van dit onderzoek gaat doen en hoe het staat met inclusie in de gemeente

West Betuwe. De vragen worden schriftelijk beantwoordt.

D2; brief bijeenkomst over het project vrijlegging Merwede-Lingelijn, D66 deelt mee

dat is afgesproken dat het college de raad op de hoogte houdt via informatienota's.

84;wijziging Gemeenschappelijke Regeling Avri, LLBWB vindt het merkwaardig dat

de raad het college toestemming moet geven om in te stemmen met de wijziging

van de regeling, maar er niets van mag vinden. De vraag wordt schriftelijk

beantwoord.

C5; lnformatienota beantwoording art. 50 vragen VWB inzake Avri Zonnepark, VWB

is van mening dat de beantwoording onvolledig, ontoereikend en ongepast is. VWB

wacht de door DB gevraagde volledige jaarstukken 2018 van de Avri holdings af.

C2; lnformatienota APV bijeenkomsten met inwoners en bedrijven, LLBWB verzoekt

het college de wijzigingen in de APV goed te communiceren naar inwoners en

bedrijven.

Mededelingen

De voorzitter meldt dat de burgemeester bericht heeft gekregen van de heer Van

Harten dat hij zijn taak als raadslid neerlegt. Mevrouw Van Zee bevestigt dit als

fractievoorzitter van het CDA en geeft een toelichting op het besluit van de heer Van

Harten en dankt hem namens de CDA fractie voor zijn inzet.

DB bedankt het college voor het feit dat West Betuwe is aangesloten bij de

statiegeld alliantie.

Wethouder Van Maanen meldt dat de gemeente Tiel heeft aangekondigd te

overwegen uit de GR Werkzaak te treden. Wat daarvan de gevolgen zullen zijn, is op

dit moment nog niet te overzien, daar wordt onderzoek naar gestart.

Het overzicht ingekomen stukken wordt vastgesteld. De stukken worden

afgehandeld zoals aangegeven onder de verschillende categorieën en de gestelde

vragen worden schriftelijk door het college beantwoord.

De tweede wijziging legesverordening wordt conform voorstel vastgesteld met

27 stemmen (D66, WD, CDA, DB, SGP, VWB, PvdA, CU, LLBWB, ) en 2 stemmen (GL)

tegen.

Stemverklaring D66; stemt nu in met de aantekening dat de kosten voor de

gehandicapten parkeerkaart meegenomen moet worden in een brede discussie over

het sociaal domein.

Stemverklaring PvdA; stemt in met het voorstel met de aantekening dat er een

brede discussie over het sociaal domein wenselijk is en dat de kosten voor de

gehandicapten parkeerkaart daar in meegenomen moeten worden.

Stemverklaring CU; stemt nu in met het voorstel, maar wil integraal alle facetten van

het sociaal domein bespreken in de raad.

CDA stemt in met het voorstel omdat het al een reparatie is en verder uitstel niet

wenselijk is. De overige partijen sluiten zich daarbij aan.
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6 Het delegatiebesluit omgevingsrecht wordt geamendeerd unaniem vastgesteld.
Het besluit wordt op punt 44, punt 4 als volgt aangepast:

4) Bedrijven en bedrijvigheid

a. projecten, mits gesitueerd op bedrijventerreinen binnen de

bebouwde kom, ten behoeve van bedrijven, behorende tot milieucategorie 1

tot en met 3.2van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering (2009) en

projecten, mits gesitueerd binnen de bebouwde kom maar niet gelegen op

industrieterreinen, ten behoeve van bedrijven, behorende tot de

milieucategorie 1 tot en met 3.'l van de bovengenoemde VNG-brochure;

Het raadsbesluit bij de Jaarrekening 2018 en begroting2020 Veiligheidsregio

Gelderland-Zuid wordt geamendeerd vastgesteld met 26 stemmen voor (CU, SGP,

PvdA, DB, CDA, WD, D66 en GL) en 3 stemmen tegen (LLBWB).

Het besluit wordt als volgt aangepast:

Punt 1 ; Onder voorbehoud van tijdige goedkeuring van de accountant, in te stemmen
met de jaarrekening 201 B Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

De raad geeft de portefeuillehouder de volgende opdrachten mee voor het overleg
met de Veiligheidsregio:
Verbetering van de aanrijtijden
De kostenverdeling, het huidige verrekenmodelvervangen door het model
gemeentefonds.
De verplichte kostenevaluatie (zoals sinds 2010 is vastgelegd in de wet).

Het besluit bij het Uitvoeringsplan Mobiliteit Regio Rivierenland wordt unaniem
conform voorstel vastgesteld.
Stemverklaring GL; Wij kunnen instemmen met het voorstel u hebt immers positief
gereageerd op onze suggesties om uitvoeringsmaatregelen te toetsen aan

duurzaamheidsrandvoorwaarden en ook in de oordeelsvormende vergadering hebt

u positief gereageerd op duurzaamheid als prioriteit dat betekent onder meer

aandacht voor snelfietspaden, elektrisch openbaar vervoer en de trein. Wij

vertrouwen erop dat u dat dit punt inbrengt in het regionaal portefeuilleberaad.

De motie vreemd aan de orde van de dag van de PvdA-CU m.b.t. de buurtbus
De motie wordt unaniem aangenomen.

Stemverklaring LLBWB;wij kunnen meegaan met punt 1 en 3 van de motie en niet

met punt 2 van de motie.
Stemverklaring SGP; met de aanvulling van mevrouw lJff kan de SGP instemmen

met de motie.

Stemverklaring WD;wij kunnen in principe met de motie instemmen alleen we
willen inderdaad dat de pilot is voor de stimulering algemeen dus niet al beperken

tot de groepen die in de motie genoemd worden.

Het besluit bij de Ruimtelijke Strategische Visie Regio rivierenland (RSV) wordt met
27 stemmen voor (LLBWB, PvdA, CU, VWB, SGP, DB, CDA, VVD, D66) en 2 stemmen
tegen (GL) conform voorstel vastgesteld.
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De motie van GL m.b.t. Ruimtelijke Strategische Visie wordt met 13 stemmen voor
(GL, D66, PvdA, CU, VWB, D. van Zee en A. van Krieken CDA) en 16 stemmen tegen
(DB, WD, SGP, LLBWB, A.C. Hakkert CDA) verworpen.

Rondvraag

Mevrouw Van Kuilenburg vraagt aandacht voor de volgende punten:

Er is een melding van drugsafval in de uiterwaarde bij Ophemert gedaan door een

inwoner. Tot op heden is e.e.a. niet opgeruimd, waarom niet?

De pasjes van de Avrit.b.v. de vuilcontainers, deze zouden in strijd zijn met de Wet

op de Privacy.

De rotonde in Hellouw, het college heeft nog geen antwoord gegeven op de vraag

naar de stand van zaken.

ls er controle op de uitvoering van het maaibeleid?

De vragen worden schriftelijk beantwoord.

Mevrouw Markenhof informeert hoe het staat met de paaltjes om de Gelderse

straat af te sluiten voor verkeer. De vraag wordt schriftelijk beantwoord.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 25 juni 2019, nummer 15

De gri D
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