
Naar aanleiding van de raadsvergadering van 7 juli jl. heeft de LLB-fractie enkele technische vragen 
gesteld. Deze mail voorziet in de beantwoording. 
 
Jaarstukken 2019 
Vraag 1 – 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. 
De vorige bestuurder van de Burcht heeft verzuimd om jaarcijfers samen te (laten) stellen. Op dit 

moment liggen alle financiële stukken bij een administratiekantoor met de opdracht om hier zo snel 

mogelijk een jaarverslag van te maken. 

 
Vraag 2 – 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! 

Het jaarverslag van het jongerenwerk is tijdig (volgens de subsidieverordening voor 1 juni) ontvangen. 
De verstrekte subsidie moet evenwel nog door het college inhoudelijk en financieel worden beoordeeld 
en vastgesteld. Vervolgens wordt de verantwoording ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd, 
uiterlijk in september aanstaande. 
 
Vraag 3 – 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. 

In de Derde Bestuursrapportage / Decemberwijziging, welke door de raad is vastgesteld in de 

vergadering van 17 december jl. staat het volgende hierover vermeld.  

Bestemmingsreserve MFC Haaften: Voor de gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van het MFC 

Haaften is er begin 2019 een bestemmingsreserve aanwezig van € 738.958. Volgens het Besluit 

Begroting en Verantwoording (BBV) moet de periode waarin deze reserve vrijvalt gelijk zijn aan de 

afschrijvingsperiode van de investering, waardoor er jaarlijks € 21.113 (= € 738.958 / restant 

afschrijvingstermijn van 35 jaar) vanuit de reserve mag vrijvallen ten gunste van de algemene middelen 

voor de gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten. In de begroting is nu een bedrag van € 55.511 

(2019) opgenomen dat afloopt tot € 53.411 (vanaf 2021). Aanpassing naar de voorschriften resulteert in 

een nadeel van € 34.398 aflopend tot € 32.298 vanaf 2021. 

Voor de cijfers over de verbouwing verwijzen we naar de beantwoording van vraag 1. 

 

Vraag 4 – De Reserves Rondweg 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?  

Het klopt inderdaad dat er 600.000 euro is gereserveerd voor de Rondweg. Dit geld staat in een 
bestemmingsreserve. De portefeuillehouder heeft aangegeven dat een mogelijke bijdrage aan een 
Rondweg veel hoger is dan het bedrag in deze bestemmingsreserve. De 600.000 euro is bedoeld voor 
nader onderzoek en voorbereiding van besluitvorming over de rondweg. Bijvoorbeeld de gebiedsvisie 
Waardenburg waar de raad om heeft gevraagd.  
 
Eerste Bestuursrapportage 2020 
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Vraag 6 – 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? 
Er zijn inderdaad meer projecten getroffen door de stikstofproblematiek. Eventuele vertraging hiervan is 
afhankelijk van de afstand tot de Natura 2000 gebieden.  
Als er een omgevingsvergunning voor het project nodig is,  zal een Aeriusberekening moeten worden 
uitgevoerd.  De mate van vertraging is afhankelijk van of er ‘alleen’  een Aeriusberekening moet worden 
opgesteld, of dat er daarnaast ook sprake is van tekort aan stikstofruimte. 
Samen met de ODR beoordeelt de gemeente dan of er sprake is van overschrijding in de uitvoerings- 
en/of gebruiksfase en wat de oplossingen kunnen zijn. Bij grotere projecten kan de gemeente 
bijvoorbeeld een voortoets laten uitvoeren om de risico’s in te schatten. 
 
Vraag 7 – 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? 
Abusievelijk staat hier “wordt vastgesteld”. Hier had moeten staan “is vastgesteld”. 
De raad heeft in december 2019 via een raadsinformatienota kennisgenomen van het stappenplan om te 
komen tot een geharmoniseerd subsidiestelsel. Deze stond op de lijst met ingekomen stukken in de 
raadsvergadering van 28 januari 2020. Dit heeft vervolgens geleid tot een nota Uitgangspunten Nieuw 
Subsidiebeleid en de Algemene Verordening Subsidies West Betuwe 2020. De raad heeft beide stukken 
op 30 juni jongstleden vastgesteld. In het najaar zullen subsidieregels worden opgesteld op basis 
waarvan in het voorjaar 2021 subsidies kunnen worden aangevraagd voor het jaar 2022. Dit brengt geen 
consequenties met zich mee.  
 
Vraag 8 – 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? 
Bij de uitvraag naar onze inwoners hebben we heel duidelijk gemaakt dat wij om hun voorkeur vragen 
rond uitsluitend het thema Identiteit (uitstraling, welkomstgevoel, huis van de democratie etc.). Ook 
hebben wij duidelijk gemaakt dat het punt Identiteit slechts één van de beoordelingscriteria is; de andere 
zijn: integraliteit van het ontwerp, duurzaamheid en honorarium architect. Bovendien waren onze 
inwoners niet de enigen aan wie wij om hun voorkeur hebben gevraagd. Naast de inwoners waren dat 
ook: de klankbordgroep Raad, de dorpsraden, het bedrijfsleven, de organisatie en Ongehinderd /platform 
Inclusie. 
Deze uitgangspunten en deze aanpak hebben wij vastgelegd in het communicatieplan dat de 
instemming heeft gekregen van de voltallige klankbordgroep Raad. Richting onze inwoners hebben wij 
aangekondigd, dat -als wij zullen afwijken van hun voorkeur- het college van B&W zich zal 
verantwoorden richting onze inwoners. Dat is ook gebeurd. 
 
Perspectiefnota 2021 
Vraag 9 – 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? 

De formatie van het basisteam De Waarden voor dit jaar (2020) is 188,9 fte. De komende jaren is er een 

uitbreiding van de formatie van het basisteam naar 197,4 fte in 2022. Deze toename is onder andere tot 
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stand gekomen door een herverdeling van capaciteit binnen het werkgebied van Oost-Nederland, ten 

gunste van onder andere het basisteam De Waarden. Het basisteam De Waarden beslaat naast de 

gemeente West Betuwe nog zes gemeenten, te weten: Buren, Culemborg, Tiel, Maasdriel, Neder-Betuwe 

en Zaltbommel. Bij de totstandkoming van de nationale politie is landelijk formatie toegekend per 

basisteam. Er is geen specifieke formatie per gemeente toegekend (dit geldt ook voor het aantal 

wijkagenten), aangezien veel activiteiten op basisteamniveau zijn ingericht, zoals de Opsporing en Intake 

& Service. Deze afdelingen werken voor alle gemeenten binnen het basisteam.  
In de bijlage is een indicatief overzicht opgenomen van de verdeling van de capaciteit van het basisteam 
over de verschillende activiteiten (inzet wijkagenten, afhandeling incidenten (noodhulp), Intake & Service 
(o.a. bemensing bureaus) en Opsporing). *dit overzicht is ook opgenomen in het meerjarenteamplan van 
het politieteam De Waarden 2019-2022. Hierin is de formatie over 2019 opgenomen 
Op de website https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten staan acht wijkagenten vermeld. Op dit 
moment gaat het om: Martin Bekkenk, Sanne van den Brink, Hans van Campen, Frank Ebben, Django van 
Ekeren, Freek Postulart, Cindy Siebers en Fons Spee.   
De Wijk Operationeel Expert (WOE), Dennis Hesseling, is wel degelijk wijkagent, maar werkt wijk 
overstijgend voor de gehele gemeente West Betuwe. 
 
Vraag 10 – Nu de school in Buurmalsen niet doorgaat, heeft dit geen consequenties voor de 
woningbouw die daar op locatie zou komen? 
De gevolgen van de nieuwe ontwikkeling worden momenteel met de betrokkenen onderzocht. Daarbij 
worden ook de consequenties voor de woningbouw mee genomen. 
 

 

https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten

