
Geachte college,

Onderstaand de vragen waar wij geen antwoord op hebben gekregen tijdens de raadsvergadering 

van 7 juli 2020. Onderstaand onze vragen.

Jaarstukken 2019.

Blz 126 

Sociaal domein en volksgezondheid.

We zien in het lasten en baten overzicht de MFC Pluk & MFC Klokhuis weergegeven, maar MFC de 

Burcht van Haeften is hierin niet meegenomen. We zijn benieuwd wat hier de financiële cijfers van 

zijn en we missen nog steeds het jaarverslag van 2019.

Er zijn 2 jongerenwerker organisaties actief in onze gemeente. Wij hebben naar het jaarverslag 

gevraagd wat de jongerenwerkers hebben gedaan betreft overlast. Tot op de dag van vandaag 

hebben wij niks ontvangen. Wij maken geld hiervoor vrij en zien geen jaarverslag en geen jaarplan.

Graag willen wij deze nog ontvangen!

Blz 165

Dekkingsreserve MFC Haaften

Wij kunnen geen onderbouwing terugvinden over de onttrekking van 21.113. Ook missen we bij het 

MFC Haaften de financiële onderbouwing van het bedrag wat in 2019 is vrijgemaakt voor de 

verbouwing en realisatie van de brasserie, entree & overige punten. We hebben hier al meerdere 

malen vragen over gesteld maar nog steeds niks over ontvangen.

De ReservesRondweg Tuil- Waardenburg.

Ondanks dat de portefeuillehouder heeft gezegd, dat er geen geld was gereserveerd voor de 

rondweg Tuil-Waardenburg. Lezen wij in de jaarstukken dat hier 6 ton voor is gereserveerd. Wat wij 

ook al hebben aangegeven. Waar blijft die 6 ton? 

6. Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 2020.

Blz 7. Top 5 fietsknelpunten oplossen.

Project loopt vertraging op vanwege stikstofproblematiek. Het is nog niet duidelijk voor hoeveel 

vertraging dit zorgt. Heeft dit geen consequenties voor alle projecten/rotondes?

Blz 10 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie.

Bij vergroten leefbaarheid door inzet subsidiebeleid staat vermeld; Afhankelijk van het stappenplan 

dat in 2019 door uw raad wordt vastgesteld, starten we in het 1e kwartaal 2020 met het opstellen 

van het beleid. Wordt vastgesteld in 2019 kan niet omdat dit de 1e bestuursrapportage 2020 is.

Heeft dit geen consequenties omdat de raad met uitzondering van LLB bovenstaand heeft 

vastgesteld?



Blz 16 Paragraaf Bedrijfsvoering.

Hier staat geschreven dat wij verwachten de architectenselectie in het 2e kwartaal af te ronden.

Wij hebben met verbijstering gelezen dat men niet de keuze heeft gemaakt van het 

publiek/inwoners. Waarom is het ontwerp dan voorgelegd aan het publiek/inwoners als deze keuze 

niet geschikt is?

7. Raadsvoorstel vaststellen Perspectieven nota 2021.

West Betuwe hoort naar ratio 10 wijkagenten te hebben. Op de site zijn het er nog steeds 8. 

Waarvan 1 wijkagent dubbel vermeld staat. Daarnaast wordt de Operationeel Expert Wijkagent ook 

meegeteld maar die heeft geen eigen wijk.

Hier willen wij graag uitleg over en dat het op site wordt gecorrigeerd?

Programma 9: Wonen

Nu de school in Buurmalsen niet doorgaat, heeft dit geen consequenties voor de woningbouw die 

daar op locatie zou komen?

Namens de fractie

Leefbaar Lokaal Belang


