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Onderwerp  

Terugblik collegeperiode 2019-2022 

 

Kennisnemen van 

Een terugblik op de bereikte resultaten in de eerste collegeperiode van West Betuwe 2019-2022. 

 

Inleiding 

De huidige collegeperiode loopt binnenkort ten einde. Het is goed om terug te blikken op de afgelopen 

drie jaar. Een periode waarin we als nieuwe gemeente de eerste stappen zetten. 

 

Start coalitie 

In de raadsvergadering van 29 januari 2019 werd teruggeblikt op de coalitiebesprekingen en het 

formatieproces. Tijdens deze vergadering zijn de wethouders beëdigd. Daarbij werd ook het 

coalitieakkoord ‘Samen Bouwen’ gepresenteerd aan de raad. Samen met het herindelingsadvies, de 

harmonisatie-agenda, de overdrachtsdossiers uit de drie oude gemeenten en het reguliere going-

concernwerk ging het eerste college van West Betuwe aan de slag.  

 

Uitvoeringsprogramma 

Het college stelde daarvoor het Uitvoeringsprogramma 2019-2022 op. Dit college 

uitvoeringsprogramma (CUP) is in juni 2019 ter kennisgeving aan de raad gestuurd. Na de wijziging in 

de samenstelling van de coalitie in juli 2020 kwam er het coalitieakkoord ‘Samen verder bouwen’. 

Daarin lag de focus op de versnelling op een aantal thema’s, zoals woningbouw. Via de reguliere P&C-

producten rapporteerde het college met regelmaat over de voortgang van de uitvoering.  

 

Drie jaar West Betuwe 

Via deze Raadsinformatienota bieden wij u een meer algemene terugblik op drie jaar gemeente West 

Betuwe en de bereikte resultaten. Dit samen met de cup-eindupdate en de infographic die 16 februari 

in het Kontakt staat/stond. Zie daarvoor de bijlagen. U kunt deze informatienota beschouwen als 

verantwoording van de bereikte resultaten tijdens de eerste coalitieperiode van de gemeente West 

Betuwe. 

 

Kernboodschap 
In de eerste drie jaar van de gemeente West Betuwe is een veel werk verzet. We hebben veel bereikt en 

waargemaakt. Als fusiegemeente hebben we een drukke periode vol harmonisaties, nieuw beleid en 
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uitvoering achter de rug. Daar kwamen nog ontwikkelingen en grote thema’s bij als de dijkversterking, 

MIRT-A2 en de invoering van de omgevingswet. Dit alles werd bemoeilijkt door de impact van de 

coronapandemie. Nog niet alle zaken zijn afgerond en vragen ook aandacht in de volgende 

coalitieperiode. Dit blijkt ook uit de cup-eindupdate. Hieronder bieden we per hoofdstuk uit de 

programmabegroting een globale terugblik. Daarbij benoemen we concreet enkele resultaten waar we 

trots op zijn. 

Hoofdstuk 1 – Bestuur en ondersteuning 

In hoofdstuk 1 van de programmabegroting lag de focus op de twee kaders die in het 

herindelingsadvies stonden. Dat zijn kerngericht werken en dienstverlening dichtbij en op maat. Op 

beide thema’s is veel bereikt. Zo zijn in alle kernen gebiedsmakelaars actief en zijn netwerken 

opgebouwd. Aan het einde van het 1e kwartaal leveren we met de inwoners de laatste kernagenda’s 

op.  

 

De nieuwe West Betuwse organisatie wil een lerende en toekomstbestendige organisatie worden.  

Onder de noemer “Samen West Betuws Werken” is een organisatieontwikkeling gestart, met als doel 

dat alle medewerkers netwerkgericht en opgavegericht werken. Zij weten interne en externe netwerken 

goed te benutten en richten zich op het gewenste eindresultaat. De medewerkers krijgen daarin de 

kans om zich volop te ontwikkelen. Daarbij spelen de volgende kernwaarden een rol: dienstverlenend, 

mensgericht, gedreven, durf, vakbekwaam en vertrouwen. 

 

Integreren van beleid 

Daarmee is het werk niet af. Met deze kernagenda’s is een eerste, grote stap gezet. Die integreren we 

met de uitvoering en speerpunten van de afgelopen periode afgeronde beleidsharmonisaties. Gezien 

de beperkende omstandigheden door de coronapandemie is het een bijzondere prestatie dat de 

harmonisatie-agenda tot uitvoer is gebracht. Lokale inbreng, beleid en uitvoering komen zo tot elkaar 

in een continu voortgaand spel van samenwerking en afstemming. 

 

Een belangrijk onderdeel daarvan is de invoering van programmasturing voor de realisatie van de 

doelen en resultaten. Daarmee werken bestuur en organisatie samen met de samenleving meerjarig 

en integraal aan de realisatie van de grote opgaven die op West Betuwe afkomen. Dit zijn opgaven op 

het gebied van duurzaamheid, sociale kracht, wonen en voorzieningen, kerngericht werken en 

participatie en dienstverlening.    

 

Voor die samenwerking en afstemming tussen inwoners en gemeente zijn kaders vastgesteld via het 

participatiebeleid (raadsvergadering 28-09-2021), de communicatiestrategie (college 13-07-21) en de 

subsidieverordening leefbaarheid (raadsvergadering 30-09-2021). De leefbaarheidssubsidie maakte al 

ruim 315 initiatieven van (groepen) inwoners mogelijk. Enkele mooie voorbeelden, gericht op het 

vergroten van de sociale cohesie en de netwerken in een kern, zijn opgestarte open eettafels, 

aangelegde jeu-de-boulebanen en aangeschafte en geplaatste AED’s (zie hoofdstuk 2 Veiligheid). 

 

Producten en diensten 

Inwoners konden vanzelfsprekend ook gewoon terecht voor hun rijbewijzen, reisdocumenten en 

andere producten en diensten. Onder het motto ‘dichtbij en op maat’ proberen we onze inwoners en 
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ondernemers zo goed en efficiënt mogelijk te helpen. Een concreet voorbeeld hiervan zijn de 6.500 

documenten die zijn thuisbezorgd in de afgelopen drie jaar. Net als de vele huisbezoeken die Team 

sociaal aflegde (zie hoofdstuk 7 Sociaal domein) en het recent opgerichte Omgevingsloket.  

In 2021 is de aanpak voorkoming escalatie ingevoerd voor zorgvragen. De urgentie van de vraag is 

bepalend voor de prioriteitstelling in de dienstverlening.   

 

Via het KCC worden per jaar zo’n 40.000 eerstelijns vragen beantwoord en met het recent opgerichte 

Omgevingsloket is de informatieverstrekking geregeld via de gemeente zelf. Inwoners en bedrijven 

krijgen ook inzage in bouwdossiers en informatie over bodemgesteldheid. De dienstverlening verliep 

tot voor kort via de Omgevingsdienst Rivierenland. In een vroeg stadium kan met onze medewerkers al 

een gesprek plaatsvinden over een voorgenomen initiatief of een voorgenomen vergunningaanvraag. 

Op die manier brengen we ook dit stukje dienstverlening ‘dichtbij en op maat’. 

 

Via de vernieuwde website kunnen we onze inwoners informeren en ‘dichtbij en op maat’ helpen met 

dienstverlening via het digitale kanaal. Zo is het digitaal loket uitgebreid met producten en diensten 

voor burgerzaken. Voor veel voorkomende producten als paspoorten, ID, rijbewijzen en verhuizen is er 

tevens een virtuele assistent op de website die 24/7 antwoord geeft op vragen en informatie geeft.  

 

Met kerngericht werken is een nieuwe vorm van dienstverlening ontwikkeld met de inzet van 

gebiedsmakelaars waarbij periodiek overleg is met de stakeholders in het veld. Met de inwoners zijn 

kaders voor participatie afgestemd, zijn er op dit moment 18 kernagenda’s opgesteld en er zijn 

budgetten beschikbaar gesteld voor de kernagenda’s en leefbaarheidsinitatieven. In de dagelijkse 

praktijk wordt er met kerngericht werken ook ingezet op communicatie, bijwonen 

inwonersbijeenkomsten en stimuleren van dorpsnetwerken. Eigen initiatief wordt gestimuleerd en we 

zien dat inwoners bijdragen aan de samenleving, bijvoorbeeld met de hondenpoepbestrijding en de 

zwerfafvalbrigades. 

 

Hoofdstuk 2 – Veiligheid 

Veiligheid is belangrijk voor onze gemeente. Iedereen moet zich veilig voelen in West Betuwe. Een 

veilige leefomgeving maak je met elkaar: inwoners, ondernemers, hulpdiensten en andere overheden. 

Allereerst gaat het om veiligheid in de kernen. Overlast, vandalisme en inbraken vragen om een 

omgeving waar we elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Daarnaast is het belangrijk vanuit 

toezicht en handhaving zichtbaar te zijn.   

 

Aan de basis hiervan ligt het handhavingsbeleid (raadvergadering 31-03-2020). Dit is het kader voor 

toezicht en handhaving door de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) in onze gemeente. De 

capaciteit is met het handhavingsbeleid uitgebreid naar vijf BOA’s. Daarnaast zijn er tien wijkagenten 

in de gemeente actief met wie we nauw samenwerken.   

 

Preventie 

Ook zetten we in op preventie. Denk aan gesprekken met jongeren, een lokale campagne Meld 

Misdaad Anoniem, Whatsapp-groepen voor buurtpreventie, meldingen over inbraakpogingen en 

bewust maken van ondermijning. Ons buitengebied mag niet aantrekkelijk zijn voor illegale 
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activiteiten. De politie is in staat geweest diverse illegale activiteiten op te sporen, zoals een 

drugslaboratorium en een sigarettenfabriek. Daarna hebben wij maatregelen genomen om herhaling 

tegen te gaan. 

 

Veiligheid betekent ook elkaar helpen in nood. Er is een netwerk van AED’s in de kernen gerealiseerd. 

Dit is ontstaan vanuit burgerinitiatieven, met ondersteuning vanuit de gemeente. Ook de voertuigen 

van onze BOA’s zijn nu uitgerust met een AED. 

 

Risicocommunicatie 

Veiligheid is ook een belangrijk aspect vanwege de vele transportassen door onze gemeente, zoals de 

Betuweroute, de spoorlijn Utrecht-Den Bosch, de A2, de A15 en de Waal. Vanuit het beleid externe 

veiligheid (raadsvergadering 26-11-2019) communiceren we over de risico’s bij incidenten. Daarnaast 

zijn we proactief bij ontwikkelingen om risico’s voor inwoners zo laag mogelijk te houden.  

 

Hoofdstuk 3 – Verkeer, vervoer en waterstaat 

West Betuwe is goed bereikbaar door goede fietsverbindingen, openbaar vervoer (bus en trein) en 

twee snelwegen. We werkten aan het optimaliseren van de bereikbaarheid. Duurzaamheid en 

veiligheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Er is dan ook een mobiliteitsvisie vastgesteld 

(raadsvergadering 21-04-2020) om te werken aan regionale vraagstukken, zoals duurzaamheid, 

verkeersveiligheid, mobiliteit en toerisme en recreatie.  

 
Gemeentelijke wegen 

Met het wegenbeheerplan 2021-2025 (raadvergadering 07-07-2020) gaven we een flinke impuls aan 

het wegenonderhoud in de gemeente. In 2021 is 5,5 miljoen euro besteed aan het wegenonderhoud. 

Daarnaast is nog een groot aandeel van het maatregelenplan in voorbereiding. In 2022 realiseren we 

voor circa 15 miljoen euro aan werk. Op 20 wegen in de gemeente voerden we groot onderhoud dan 

wel vervanging van het asfalt uit. Daarnaast is op ruim 170 wegen asfaltonderhoud uitgevoerd. Ook 

werkten we in alle kernen op zo’n 400 locaties aan de kwaliteit van de trottoirs. Net als aan meest 

ernstige schades aan de rijbanen. 

 

Verkeersveiligheid 

Daarnaast werkten we aan de diverse projecten. Zo zijn er maatregelen genomen om het sluipverkeer 

rond Beesd te verminderen. De randweg rond Tricht is afgerond. Voor het verder versterken van de 

verkeersveiligheid is een subsidie van 900.000 euro ontvangen van het Rijk. Hieruit hebben we 

inmiddels al 30 snelheidsbeperkende maatregelen betaald. In 2022 nemen we meer maatregelen.  

 

Knelpunten 

We werkten om de top vijf fietsknelpunten aan te pakken. Zo realiseerden we de fietsschakel 

Waalbandijk Waardenburg. Bij de schoolzone bij de Bloeiende Betuwe in Rhenoy voeren we, in 

afstemming met de school, een aantal kleine optimalisaties door. Voor de aanpassing van de kruising 

Zeiving – Nieuwe Zuiderlingedijk sloten we een samenwerkingsovereenkomst met de provincie. 

Helaas leidt de stikstofproblematiek tot vertraging bij de uitvoering.  

 



  

22 februari 2022  

Kenmerk GZDGWB/  

Pagina 5 van 13  

 

 

Voor de rotonde Laageinde – N327 (nabij de Lingeborgh) in Geldermalsen werkten we  aan een 

gedragen ontwerp voor de aanpak van dit knelpunt. De uitvoering is in 2022. Bij de parallelweg N327 

willen we zorgen voor een veilige fietsroute. Hier is een verschil van inzicht over het gebruik van de 

parallelweg. De gemeente is voorstander van het uitgangspunt ‘ de auto te gast’. De provincie vindt 

een normale 60 km weg voldoende veilig voor fietsers. Dit blijft een onderwerp van gesprek.  

 

De verkeersveiligheid op de N830 bij Hellouw staat al lange tijd ter discussie. Het realiseren van een 

rotonde op de provinciale weg moet de verkeersveiligheid op de kruising bij de Irenestraat en de N830 

verbeteren. De raad nam op 21 december 2021 een besluit om hieraan een aanzienlijke bijdrage te 

leveren. De provincie moet ook nog een besluit nemen. Daarna kan de rotonde er daadwerkelijk 

komen. Voor de ontsluiting van woonwijk de Plantage en bedrijventerrein Hondsgemet op de N327 

werken we samen met de provincie aan een gezamenlijke oplossing. Dit is om de doorstroming nu en 

in de toekomst te verbeteren.  

 

Hoofdinfrastructuur 

Voor de A2 loopt het zogenaamde project MIRT A2 Deil-Vught. De maatregelen om tot een betere 

bereikbaarheid en verkeersveiligheid te komen, hebben grote impact op de kern Waardenburg. 

Daarnaast loopt ook nog het Programma Hoogfrequent Spoor met een Zuid-Westboog vanaf de 

Betuweroute. De gemeenteraad heeft dan ook een eigen reactie naast de regionale reactie gestuurd. 

Regionaal wordt ook samengewerkt om een plan te maken voor de aanpak van sluipverkeer.  

 

Openbaar vervoer 

Het project spooromgeving Geldermalsen zorgde voor een aanpassing van het station. Een ander 

mooi resultaat van het project is de realisatie van een nieuwe fietsenstalling. De werkzaamheden van 

de spoorverbreding worden in 2022 afgerond.  

 

Hoofdstuk 4 – Economie 
In het herindelingsadvies is economie als één van de speerpunten opgenomen. West Betuwe is 

aantrekkelijk voor bedrijven door een gezonde economie. En door het versterken en ontwikkelen van 

huidige bedrijventerreinen en plannen. De gemeente kenmerkt zich ook door de vele MKB-

familiebedrijven.  

 

Impuls lokale economie 

De kaders om de lokale economie een verdere impuls te geven, zijn de afgelopen jaren vastgelegd in 

diverse beleidsnota’s en visies. Het gaat hierbij om de economische beleidsvisie, het 

bedrijventerreinenbeleid en het detailhandelbeleid (raadvergadering 29-06-2021).  

 

Ondertussen werkten we aan het versterken van de lokale economie. Met bedrijven hielden we 

sprintsessies om plannen direct op haalbaarheid te toetsen. Tijdens de coronapandemie creëerden we 

extra ruimte voor de markt in Geldermalsen. Ook kon onder een aantal voorwaarden vanwege de 

coronacrisis de kermis in goed overleg toch doorgaan.  
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Op bedrijventerrein Hondsgemet hebben we 5,5 hectare aan percelen uitgegeven. Verder zijn er ook 

gronden door projectontwikkelaars verkocht, namelijk 1,8 hectare op Hondsgemet en 0,8 hectare in 

Haaften. Daarnaast is bedrijventerrein Homburg gerevitaliseerd en is er parkmanagement opgericht.  

Verder hebben we standplaatsen verder mogelijk gemaakt in de kernen. Er zijn nu in de gemeente in 

totaal 79 standplaatsen.  

 

Het hebben van een snelle internetverbinding is belangrijk voor onze bedrijven en inwoners. Zeker nu 

men veel thuis werkt. Met de regionale Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland is er in 

2021 gestart met de aanleg van glasvezel in onze gemeente. Het buitengebied wordt voorzien van een 

glasvezelnetwerk. De aansluitingen worden binnenkort gerealiseerd. 

 

Fruit Tech Campus 

West Betuwe is dé fruitgemeente van Nederland en wil dat ook graag blijven. Toch staat de sector 

onder druk. Het is namelijk steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden. Ontwikkelingen in 

techniek en innovatie vereisen een nieuwe aanpak. 

 

Het aantal studenten voor de fruitteeltopleiding bij Helicon in Geldermalsen liep verder terug. Het 

bedrijfsleven, onderwijs en overheid sloegen hiervoor de handen ineen door een Fruit Tech Campus als 

kennis- en innovatiecentrum voor de fruitteelt op te richten. Met bijdragen vanuit de verschillende 

sectoren, de gemeente en de Regio Deal werd op 16 oktober 2021 de eerste paal geslagen voor de 

bouw van de Fruit Tech Campus. Deze campus zet West Betuwe en de regio op de kaart als het 

fruitgebied van Nederland. Zo werken we ook aan een gezonde economie.  

 

Hoofdstuk 5 – Onderwijs 

Doel van het programma Onderwijs is om de scholen en voorschoolse voorzieningen in de kernen zo 

veel mogelijk te behouden. En op die locaties toekomstbestendig onderwijs aan te bieden. Onderwijs 

is hét preventiemiddel bij uitstek. We geven onze kinderen en jongeren een goede start in het leven. Dit 

start al in de voorschoolse periode. We willen alle peuters (niet alleen die met een VVE-indicatie) zo 

goed mogelijk voorbereiden op groep 1 van de basisschool.   

 

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 

De toekomstbestendigheid van de voorzieningen borgen we in het Integraal Huisvestingsplan 

Onderwijs. Dit werd unaniem gedragen door alle schoolbesturen (in het OOGO) én unaniem 

vastgesteld door de raad (raadsvergadering 21-03-2021). Een mooi staaltje van samenwerking tussen 

de overheid en het maatschappelijk middenveld. Gelukkig is het IHP geen papieren tijger gebleken.  

 

In de afgelopen periode zijn diversie (nieuw)bouwprojecten in het onderwijs gestart en/of afgerond. De 

brede scholen in Asperen en Heukelum werden afgerond. Datzelfde geldt voor het kindcentrum De 

Plantage Meteren. Verder werden OBS De Springplank (Rumpt) en de Eben-Haëzerschool 

(Waardenburg) verduurzaamd. Diverse andere scholen voeren momenteel ook een 

verduurzamingsslag uit.  

 



  

22 februari 2022  

Kenmerk GZDGWB/  

Pagina 7 van 13  

 

 

Het Bestemmingsplan Brede School Spijk werd onherroepelijk en de bouwvoorbereidingen zijn gestart. 

Voor een compleet overzicht van alle afgeronde, lopende en geplande schoolbouwprojecten verwijzen 

we naar de bijlage bij deze Raadsinformatienota (eind-update CUP). 

 

Begeleiden nieuwkomers 

We investeerden niet alleen in de fysieke component van het onderwijs. Dat deden we ook in de 

educatieve component. We stelden bijvoorbeeld een financiële regeling op. Scholen kunnen hiermee 

nieuwkomers (kinderen afkomstig uit het buitenland) goed opvangen en begeleiden in het leren van de 

Nederlandse taal.  

 

Ook versterkten we de positie van het schoolmaatschappelijk werk. We bekostigden de extra uren 

peuteropvang voor kinderen met een taal- en ontwikkelachterstand via onze VVE-subsidie (voor- en 

vroegschoolse educatie). Ook via de rijkssubsidie van het Nationaal Programma Onderwijs konden we 

extra investeringen doen om leer- en sociaal-emotionele achterstanden, als gevolg van de 

coronapandemie, aan te pakken. We riepen ook een subsidieregeling voor cultuureducatie voor het 

basisonderwijs in het leven. Zo maken we cultuur- en muziekonderwijs bereikbaar voor jeugd en 

jongeren.  

 

Hoofdstuk 6 – Sport, cultuur en recreatie 

Ook op sportgebied was de eerste coalitieperiode van West Betuwe enerverend. We werkten samen met 

de verschillende sportverenigingen aan een Kadernota sport en bewegen (raadsvergadering 28-09-

2021). Daarin trokken we structureel 150.000 euro extra uit voor subsidie.  

 

Daarnaast maakten we nog eens incidenteel 300.000 euro (verspreid over vier jaar) vrij voor het 

stimuleren van beweeg- en sportparticipatie en maatschappelijke beweeg- en sportprojecten in de 

openbare ruimte. Op deze manier werkt ook het sportbeleid mee aan de leefbaarheid in de kernen. Het 

draagt ook (preventief) bij aan het bestrijden van de coronapandemie, die ten principale vooral een 

gezondheidscrisis is. 

 

Belang kunst en cultuur 

Cultuur is een belangrijk onderdeel van hoofdstuk 6 in de programmabegroting. Met het 

cultuurconvenant (raadsinformatienota 29-09-2020) werken we aan onze ambitie dat iedereen, jong en 

oud, kan kennismaken met kunst en cultuur. Iedereen doet mee en iedereen kan zijn talenten 

ontwikkelen.  

 

Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners. Ook leggen 

we daarin de verbinding met het cultuurhistorische aanbod en het culturele verenigingsleven in de 

gemeente West Betuwe. We investeren in een sterke basis infrastructuur en het lokaal cultureel en 

historisch besef. Een mooie uiting daarvan zijn de door Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe 

ontwikkelde (kunst)routes: 

▪ Kunstroute West Betuwe: permanente route langs 47 openbare kunstwerken in de 26 kernen. 

▪ Vloedschurenroute: permanente route langs de aanwezige vloedschuren in West Betuwe. 
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▪ Jan van Anrooy kunstroute: was van juni tot september 2021 een succesvolle expositie langs 

15 locaties. 

 

De culturele sector had (en heeft) het in deze coronatijd niet makkelijk. Mede door ontvangen 

middelen vanuit het Rijk konden we financiële ondersteuning bieden aan diverse cultuurinstellingen. 

Onder andere het GeoFort kreeg een bedrag aan noodsteun. Dat is belangrijk, want GeoFort is een 

publiekstrekker die zorgt voor een stimulans van verblijfstoerisme in ons gebied (raadsvergadering 26-

05-2020).  

 

Op het gebied van recreatie is er in de afgelopen drie jaar veel gebeurd. Zo zijn er klompenpaden en 

dorpsommetjes aangelegd in Herwijnen, Tuil, Haaften en Spijk. Men werkt nog aan klompenpaden in 

Neerijnen, Est/Opijnen, Varik/Heesselt en Ophemert.  

 

Ook werken we samen met Uit®waarde, de gemeenten Tiel en Buren en het Waterschap Rivierenland 

aan het realiseren van een kanoroute op de Beneden-Linge. Deze loopt vanaf het Amsterdam-

Rijnkanaal bij Tiel tot aan de Lingehaven en Gorinchem. Een onderdeel van dit project is het realiseren 

van een aantal nieuwe kanosteigers. Zo is er iedere 3 tot 5 kilometer een rustpunt voor de 

kanovaarder. Ook steigers die in slechte staat zijn, laten we vervangen. De route loopt langs alle 

kernen gelegen aan de Linge. Ondertussen werken we aan de toegankelijkheid van alle kernen aan 

diezelfde Linge. 

 

Hoofdstuk 7 – Sociaal domein en volksgezondheid 

Op 27 oktober 2020 stelde de gemeenteraad het beleidsplan Bouwen aan Sociale Kracht vast. Dit 

beleidsplan geeft de belangrijkste kaders voor al ons werk in het sociale domein. We zetten de 

inwoner centraal. We versterken de samenleving in de nulde lijn. We proberen de juiste zorg op de 

juiste plek te leveren.  

 

Betaalbare zorg 

Met ons beleid proberen we op die manier de zorg betaalbaar te houden. De focus in dit alles ligt op 

preventie. Om deze omslag mogelijk te maken, investeerden we in de afgelopen jaren extra. Dit 

gebeurde in vroegsignalering en meer algemene voorzieningen. Net als het investeren in verbeterde 

regievoering en samenwerking met partners.  

 

Zo ondertekenden we in november 2021 het Lokale Preventieakkoord met 18 zorgpartners in ons 

gebied. In dit akkoord staan afspraken om de gezondheid van inwoners in West Betuwe te bevorderen. 

Het richt zich met name op de gezamenlijke aanpak van overgewicht, problematisch alcoholgebruik en 

roken. Er is veel aandacht voor de mentale weerbaarheid en veerkracht van jongeren. Met deze 

afspraken willen we zorgen voor een gezonde samenleving en daarmee een afnemende zorgvraag in 

de toekomst. 

 

Hulp van Team sociaal 

Uiteraard blijft gelden dat wie zorg nodig heeft in West Betuwe, deze ook ontvangt. In de afgelopen 

drie jaar hielpen de consulenten van Team sociaal jaarlijks gemiddeld zo’n 1.800 inwoners met 
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ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, 1.250 in de jeugdhulp, 120 in de 

schuldhulpverlening en zo’n 600 in het minimabeleid. Gemiddeld werden er dus zo’n 3.700 inwoners 

geholpen met hun zorgvraag.  

 

Maar er gebeurde (en gebeurt) meer in het sociaal domein. Zo stelden we, samen met de samenleving, 

de Lokale Inclusie Agenda op (raadsvergadering 17-12-2020). Op die manier zorgen we ervoor dat 

iedereen mee kan doen in de maatschappij. Niet alleen omdat dit moet (VN-verdrag handicap), maar 

ook omdat we dit willen. We werken met elkaar aan het wegnemen van allerhande drempels (fysiek, 

financieel, etc.) die een deelname in de maatschappij in de weg staan. 

 

Hoofdstuk 8 – Duurzaamheid en milieu 

Er ligt een grote opgave om tot een duurzaam West Betuwe te komen. Dit kunnen we als gemeente 

niet alleen bereiken. Dit doen we met onze inwoners, bedrijven, organisaties, instellingen en 

verenigingen. Met duurzaamheid kunnen we aan een toekomstbestendige gemeente werken. Het gaat 

daarbij niet alleen om energie besparen en duurzame energie opwekken. Het gaat ook om een 

klimaatbestendige gemeente.    

 

Energieneutraal 2050 

Onze ambitie om energieneutraal te zijn, hebben we gezet op 2050. Hiermee sluiten we aan bij de 

provinciale en landelijke doelstellingen. Zo kunnen we met draagvlak en enthousiasme van alle 

partners aan de slag.  

 
Om de klimaatdoelen te behalen, werken we aan onze eigen opgave, maar wel in samenwerking met 

onze regiogemeenten. Zo hebben we een Regionale Adaptatie Strategie (Rivierenland 

Klimaatbestendig) en Regionale Energie Strategie opgesteld (raadsvergadering 25-05-2021). Daarop 

volgen in 2022 een lokale strategie en uitvoeringsprogramma.  

 

Ondertussen zien we dat er veel initiatieven in de gemeente zijn om duurzame energie te produceren. 

Daar hebben we ook kaders voor vastgesteld, zoals het beleidskader Zon (raadsvergadering 29-09-

2020). Diverse initiatieven zijn ook tot uitvoering gekomen. Denk aan de 11 windturbines bij knooppunt 

Deil en een zonnepark langs de A15. We hebben op dit moment in totaal 12,33 hectare zonnevelden en 

10,4 hectare zon op daken in onze gemeente.  

 

We zien daarbij dat de afgesproken 50% lokaal eigenaarschap zich vertaalt in duurzame initiatieven in 

de eigen gemeente. Zo keerde het Omgevingsfonds van de windparken 50.000 euro uit voor duurzame 

projecten, zoals ledverlichting en zonnepanelen bij verenigingen in onze gemeente en een bijdrage aan 

een natuurspeeltuin. 

 

Daarnaast is een bedrag van 245.000 euro uit het duurzaamheidsfonds van de energiecoöperatie 

Betuwewind bestemd voor verschillende projecten, zoals een project vrijwillig weidevogelbeheer, 

bloemrijk gonzend rivierenland, een voedselbos en het opzetten van een energiebank.  

 

Warmte uit de Linge 

De Transitievisie warme is op 1 februari 2022 door de raad vastgesteld. Hierin staan twee pilots om 
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van het gas af te gaan centraal. Zo zijn we een pilot met de inwoners van Enspijk gestart. Dit om 

verder uit te werken hoe we warmte uit de Linge kunnen winnen voor het verwarmen van woningen. 

Ook starten we een pilot voor gebruik van de restwarmte van Fruitmasters uit Geldermalsen.  

 

Ondertussen gaan inwoners individueel ook aan de slag met het verduurzamen van de eigen woning. 

Hiervoor maakten we het mogelijk dat inwoners onder bepaalde voorwaarden tegen een lage rente 

geld kunnen lenen voor duurzaamheidsinvestering. In 2021 waren er 39 aanvragen in behandeling met 

een totaalbedrag van circa 550.000 euro. Ook zijn er 21 aanvragen afgehandeld voor een totaalbedrag 

van circa 160.000 euro. Het gaat hierbij om maatregelen als zonnepanelen (72%), isolatie (14%), 

Centrale Verwarming / Warm Water (9%), warmtepompen (3%) en overige maatregelen (2%).  

 

Als gemeente hebben we een voorbeeldrol. Wij zijn dan ook met verschillende maatregelen aan de 

slag gegaan: 

• We schaften voor het vervoer van personeel van werk naar werk vijf elektrische auto’s en vier 

laadpalen aan. 

• Bij de renovatie van het gemeentehuis investeren we in verduurzaming (energieneutraal en 

gasloos) en in hergebruik van materialen. 

• We deden in 2.190 lichtmasten ledverlichting. Dit jaar starten we met nog eens 600 

lichtmasten. 

• We plaatsten 38 laadpalen in de gemeente en 14 laadpalen volgen nog.  

• We hebben 500 hoogstam fruitbomen uitgedeeld in het kader van “houd de bongerd hoog”. 

• We plantten circa 500 bomen in diverse projecten.  

• We richten de Voorstraat in Asperen klimaatadaptief in.  

 

Klimaatadaptief beheer 

In onze beheerplannen kijken we nadrukkelijk naar duurzaam en klimaatadaptief beheer. We stelden 

daarvoor diverse grote beheerplannen op. Te denken valt aan de koepelnota Beheer Openbare Ruimte, 

Beleidsvisie Begraafplaatsen, Water- en Rioleringsplan, (raadsvergadering 25-06-2019) en het 

Beheerplan Wegen en het Groenbeleidsplan (raadsvergadering 07-07-2020). 

 

Daarnaast maakten we initiatieven vanuit inwoners en partners mogelijk en ondersteunden deze. Zo 

komt er in Asperen een bos van ruim 8 hectare. Daarmee vergroten we de biodiversiteit en richten we 

de gemeente meer klimaatadaptief in. 

 

Onze inwoners en verenigingen zetten zich in voor een goede leefomgeving. Zo zijn er inmiddels 31 

zwerfafvalbrigades met meer dan 400 vrijwilligers actief in de gemeente. Zij ruimen zwerfafval in en 

rond de eigen kern op. Ook faciliteren we de Waaljutteracties. Over een lengte van 32 kilometer ruimen 

19 verenigingen de uitwaarden langs de Waal op. Daarnaast is ook jaarlijks de World clean up day met 

17 scholen. 

 

Een laatste voorbeeld is de verticale vergroening op de Lingeborgh in Geldermalsen, onder leiding van 

de door de gemeente gecontracteerde Natuur- en Milieu Educatie. Verticale vergroening betekent dat 

we verticale muren laten begroeien door planten. Hiermee stimuleren we jongeren om meer met 

natuur te doen, laten we ze met andere ogen naar de aankleding van gebouwen kijken en stimuleren 
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we de biodiversiteit (extra mogelijkheid als leefomgeving voor insecten en vogels). Bijkomend 

voordeel is dat door deze verticale vergroening de gebouwen in de zomer koeler en in de winter 

warmer blijven.  

 

Hoofdstuk 9 – Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 
Betaalbare en duurzame woningbouw is een behoefte die in alle 26 kernen leeft. Inwoners hebben de 

wens om naar behoefte en omvang meer betaalbare en duurzame huur- en koopwoningen te bouwen.  

De wensen van onze inwoners staan in onze woonvisie (raadsvergadering 15-12-2020). We werken 

naar een toekomstbestendige woningmarkt, waarin ruimte is voor alle doelgroepen. Zo zijn en blijven 

we een leefbare, maar ook groene gemeente.  

 

Versnellen woningbouw 

Met de woonvisie maken we een versnelling van woningbouw mogelijk. In het woningbouwprogramma 

2021-2030 staat dat er nu ongeveer 2.600 woningen staan gepland. Dit betekent circa 230 tot 250 

nieuwe woningen per jaar. In 2021 zijn er 245 woningen opgeleverd. Dat is een flinke versnelling ten 

opzichte van de afgelopen jaren.  

 

Inmiddels zijn er dan ook diverse plannen in voorbereiding/uitvoering: 

• Beesd: herontwikkeling scholen, circa 20 woningen 

• Beesd: ontwikkeling Huizenkamplaan, circa 20-30 woningen 

• Beesd: ontwikkeling Beesd-Noord, circa 100 woningen  

• Meteren: verdere oplevering de Plantage en uitbreiding sociale huur 

• Rumpt: ontwikkeling Achtermonde/Kerkweg, realisatie 33 woningen 

• Vuren: herontwikkeling Heuffterrein 

 

CPO-projecten 

Naast de woonvisie maakten we apart beleid voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), 

pré-mantelzorgwoningen en huisvesting arbeidsmigranten (raadsvergadering 25-05-2020). Er zijn 

inmiddels al CPO-projecten in proces in Buurmalsen en Opijnen. We onderzoeken initiatieven in 

Heukelum, Asperen, Spijk en Tricht. Een compleet overzicht van de woningbouwplannen deelden we in 

de raadsinformatienota van 15 december 2021, geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de 

raadsvergadering van 1 februari 2022. 

 

Het bouwen in onze gemeente doen we ook samen met onze woningcorporaties. We hebben met 

elkaar dan ook prestatieafspraken gemaakt. In de prestatieafspraken staat welke bijdrage de 

woningcorporaties leveren aan het realiseren van de Woonvisie “Wonen naar behoefte”. En wat 

corporaties en gemeente daarbij van elkaar mogen verwachten. Bij de uitwerking van de 

prestatieafspraken zijn de huurdersbelangenorganisaties nauw betrokken geweest. 

 

Omgevingsvisie 

Op 22 februari 2022 bespreekt de gemeenteraad de omgevingsvisie van West Betuwe. Deze visie 

vertelt het verhaal van de toekomst van onze gemeente. En geeft antwoord op de vraag: hoe zien we 

de gemeente in 2040? Bijvoorbeeld als het gaat over de bereikbaarheid per fiets, parkeren, gezondheid, 

de inrichting van de openbare ruimte en het woningaanbod.  
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Onze wens voor 2040 is een gemeente die we toekomstbestendig doorgeven aan de volgende 

generaties. Daarbij staan we voor enkele grote uitdagingen. Denk aan de klimaatopgave en de krapte 

op de woningmarkt. De omgevingsvisie is ons kompas. Het wijst ons, maar ook ondernemers, 

inwoners, organisaties de weg naar onze leefomgeving in 2040. 

 

Radartoren 

Er zijn echter ook planologische ontwikkelingen waar we direct actie op moeten ondernemen. De 

mogelijke ontwikkeling van een militair radarstation is hier een voorbeeld van. Samen met de inwoners 

hebben we als gemeente veel inspanningen verricht om dit plan te stoppen. Dit omdat het vanuit 

gezondheidsoogpunt niet te realiseren is in Herwijnen.  
 
Hoofdstuk 10 – Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Er zijn twee belangrijkste verdiensten. Dat de gemeentelijke belastingdruk (incl. OZB) voor de inwoner 

niet verder steeg dan de inflatiecorrectie. En dat elk jaar de begroting in evenwicht bleef. Dat is goed 

nieuws voor alle inwoners. Die prestatie was niet eenvoudig. Door toenemende lasten door (onder 

andere) een dreigende korting op het Gemeentefonds waren harde financiële ingrepen noodzakelijk. 

Dit kwam het meest naar voren bij de begroting 2021.  

 

Ombuigingspakket 

In november 2021 werd bij de begrotingsbehandeling een omvangrijk ombuigingspakket vastgesteld 

om West Betuwe Financieel in Evenwicht te houden. Her en der werd op posten bezuinigd, werden 

taakstellingen opgelegd en nieuwe investeringsbronnen aangeboord om de financiële positie van 

West Betuwe ook in de toekomst op koers te houden.  

 

Dit is gelukt. We vonden zelfs middelen om op diverse beleidsterreinen extra investeringen te doen. 

Denk bijvoorbeeld aan sport, recreatie, leefbaarheid, begraafplaatsen en wegenonderhoud. Hiervoor 

hebben we een groot deel van de opbrengst van de verkoop van de Eneco-aandelen ingezet. De 

opbrengst van deze verkoop zetten we ook in ten behoeve van onze duurzaamheidsambities.  

 

Onze gezonde financiële meerjarenpositie zorgde ervoor dat we binnen een jaar na herindelen onder 

repressief toezicht van de provincie vielen. Dit betekent dat de gemeente haar vastgestelde begroting 

en begrotingswijzigingen kan uitvoeren zonder dat de provincie deze vooraf moet goedkeuren. Dit is 

de lichtste vorm van toezicht. Dit is mede mogelijk gemaakt doordat we de administraties op orde 

hebben gebracht en het financiële advies goed belegd en geborgd hebben in de organisatie. 

 

Toekomst 

We hebben West Betuwe klaargestoomd voor de toekomst. Door goed op de kleintjes te letten. En 

door tegelijkertijd zorgvuldig te investeren in de leefbaarheid van en duurzaam onderhoud in onze 

kernen. De harmonisaties zijn afgerond en we staan er financieel gezond voor. Een mooie positie om 

het estafettestokje door te geven de nieuwe coalitieperiode in. 

 

Consequenties 

- 
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Financiën 

- 

 

Communicatie 

De bijgevoegde infographic verschijnt / verscheen op 16 februari in Het Kontakt. 

 

Vervolg 

Na de verkiezingen van 16 maart 2022 komen er onderhandelingen over een coalitie en de 

samenstelling van een nieuw college voor de tweede bestuursperiode van West Betuwe. Voorliggende 

informatienota wordt opgenomen in het bestuurlijk overdrachtsdossier. 

 

Bijlage(n) 

1. Eind-update CUP 2019-2022 

2. Infographic. 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  

 

 


