
Griffie, 
 
Langs deze weg en naar aanleiding van onder andere het ingekomen stuk voor de Raad 24-01-2020 
genummerd als B1 02, wil ik het College enkele schriftelijke vragen stellen welke vallen onder artikel 
50 op de Gemeentewet. 
 
In vorige Raadsvergadering is reeds gevraagd door collega Raadslid van de SGP naar een schriftelijke 
lijst waarin vermeld staan hoeveel aanvragen er ingediend zijn voor een omgevingsvergunning. In mijn 
beleving heb ik geen lijst of antwoordt op deze vraag gezien. 
 
Toch enige urgentie om deze vragen op deze manier te stellen zijn: 
- Er bereiken mij, voor mij zorgwekkende signalen uit de samenleving, dat het lijkt of er geen grote 
aanvragen van de grond komen en of behandeld worden. Zeker geen nieuwe aanvragen. 
- Dit geluid werd van diverse kanten ook nog eens onder de aandacht gebracht tijdens de nieuwjaars 
receptie door enkele van onze inwoners bij mij. 
- Er nu via de lijst ingekomen stukken een concrete klacht onder de aandacht van de Raad is gebracht. 
 
Doel van het samengaan van de 3 voormalige gemeenten toch het verbeteren van de voorzieningen en 
diensten zou zijn. 
 
Hierom wil ik de onderstaande vragen formulieren aangaande de vergunningverlening welke vallen 
onder de omgevingsdienst en of omgevingsvergunning en hoe de dienstverlening naar onze inwoners 
verloopt. Kort gezegd hoe verlopen de verbouw-, op en aanbouw-, nieuwbouw en verplaatsings 
vergunningstrajecten en het verstrekkingen en of afwijzingen van vergunningaanvragen. 
 
Deze vagen had ik in eerste instantie tijdens de Raad morgen avond willen stellen bij de lijst 
ingekomen stukken. Maar in het kader van zorgvuldige beantwoording op deze manier. 
 
1) - Hoeveel aanvragen zijn er over gekomen uit de 3 voormalige gemeenten voor de fusie gemeente 
West Betuwe? 
- Hoeveel van deze aanvragen zijn afgehandeld? En zijn die op tijd afgehandeld? Zijn er ook nog niet 
afgehandeld en hoe komt dit? 
 
2) - Hoeveel aanvragen zijn er ingediend afgelopen jaar sinds de start van de nieuwe gemeente West 
Betuwe? 
- Hoeveel van deze aanvragen zijn afgehandeld? En zijn die op tijd afgehandeld? Zijn er ook nog niet 
afgehandeld en hoe komt dit? 
 
3) Zijn er nog meer soortgelijke klachten binnen gekomen welke niet aan de Raad gericht zijn? 
 
4) Is er actie ondernomen om deze specifieke klacht en hulpaanvraag aan de Raad te behandelen? 
 
5) Is er actie ondernomen om soortgelijke gevallen te voorkomen, of nu wel op te pakken? 
 
Tot zo ver, 
 
Vriendelijke groet, 
Diane de Zeeuw, 
Raadslid VVD West Betuwe 


