Besluitenlijst collegevergadering gemeente West Betuwe
Jaargang 2020: nummer 03, 21 januari 2020
Aanwezig
burgemeester Servaas Stoop, gemeentesecretaris Karen Coesmans, wethouders Ton van Maanen, Ed
Goossens, Govert van Bezooijen, Jacoline Hartman en Rutger van Stappershoef

Besluitenlijst collegevergadering van 21 januari 2020 is conform vastgesteld.

1. Ontwerpbestemmingsplan Bommelweg U769 Herwijnen
Jacoline Hartman, zaak: 6154
1. In te stemmen met de beantwoording van de inspraakreactie en het ontwerpbestemmingsplan ter
inzage te leggen.
2. Geen exploitatieplan conform artikel 6.12 lid 2 Wro vast te stellen.

2. Verlenging opdracht (t)Huisvesting
Ed Goossens, zaak: 44717
1. In afwijking van het van kracht zijnde inkoop- en aanbestedingsbeleid in te stemmen met de
verlenging van de opdracht aan Beijer Advies te Arnhem tot en met de ontwerpfase project
(T)huisvesting (najaar 2020).

3. Principeverzoek Herenstraat 9 - 10 Haaften
Jacoline Hartman, zaak: 23738
1. In principe medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanwijziging voor de bouw van een
woning tussen Herenstraat 8 en 10 te Haaften.
2. De volgende voorwaarde te koppelen aan de principemedewerking:
a. De principemedewerking vervalt indien er binnen 1 jaar geen volledig concept
wijzigingsplan is aangeleverd.
b. Er dient voldaan te worden aan de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid.
3. In principe gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan.
4. Hiervoor te zijner tijd een ontwerpwijzigingsplan ter inzage te leggen.

4. Bezwaarschrift bedrijf Asperen
Servaas Stoop, zaak: 33037
Overeenkomstig het advies van de commissie voor bezwaarschriften d.d. 5 december 2019:
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1. Het bestreden besluit van 9 augustus 2019 in stand te laten onder aanvulling van de motivering
van het besluit, in die zin dat in de last komt te staan dat maximaal één dwangsom per dag kan
worden verbeurd.
2. Het bestreden besluit van 15 oktober 2019 ongewijzigd in stand te laten.
3. De verzoeken om vergoeding van de kosten van de bezwarenprocedure af te wijzen.

5. Beleidsregel mantelzorgvouchers HH
Ton van Maanen, zaak: 45515
1. Instemmen met de beleidsregel mantelzorgvouchers huishoudelijke hulp.
2. Het tarief voor de geboden huishoudelijke hulp gelijk te stellen aan de tarieven voor de
huishoudelijke hulp in natura, zijnde € 27,60 per uur in 2020.
3. Te besluiten om genoemd uurtarief jaarlijks aan te passen aan de indexering van het tarief in
natura.
4. De bijdrage van de mantelzorger voor de huishoudelijke hulp te bepalen op € 5,40 per uur in 2020
en ook deze bijdrage jaarlijks te indexeren.
5. Bijgaand persbericht te versturen.

6. Klantwaardeonderzoek Werkzaak
Ton van Maanen, zaak: 45310
1. De raad via bijgevoegde informatiebrief informeren over de resultaten van het
klantwaardeonderzoek Werkzaak

7. Verkoop aandelen Eneco
Govert van Bezooijen, zaak: 3815
1. In te stemmen van de verkoop van alle aandelen van de gemeente West Betuwe in Eneco Groep
N.V. aan Diamond Chubu Europe B.V., de kopende entiteit van Mitsubishi Corporation en Chubu
Electric Power Co., Inc., en daarmee:
a. in te stemmen met de ondertekening door de gemeente West Betuwe van de
koopovereenkomst tussen Diamond Chubu Europe B.V., Mitsubishi Corporation en Chubu
Electric Power Co., Inc., de verkopers en Eneco Groep N.V.
b. in te stemmen met de te agenderen voorstellen in een algemene vergadering van Eneco
Groep N.V. voor de datum van aandelenoverdracht aan het consortium, die voortvloeien
uit de afspraken in de koopovereenkomst en die zien op:
i. beëindiging van het aandeelhoudersconvenant tussen de
Aandeelhouderscommissie (AHC) en Eneco Groep N.V. op de datum van
aandelenoverdracht.
ii. het verlenen van decharge van de aftredende leden van de raad van
commissarissen van Eneco Groep N.V. op de datum van aandelenoverdracht.
iii. de (eventuele her-)benoeming van leden van de raad van commissarissen van
Eneco Groep N.V. op de datum van aandelenoverdracht.
iv. het goedkeuren van een dividenduitkering over 2019.
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v. eventuele aanvullende voorstellen die voortvloeien uit de afspraken in de
koopovereenkomst en voor een tijdige aandelenoverdracht noodzakelijk zijn.
c. In te stemmen met de toetreding van de gemeente West Betuwe tot de aanvullende
aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders van Eneco Groep N.V. die
definitief besluiten hun aandelen te verkopen.
d. in te stemmen met het verlenen van een volmacht aan:
i. de wethouder van de gemeente Rotterdam (als voorzitter van de
Aandeelhouderscommissie) met deelnemingen in zijn of haar portefeuille of een
of meerdere door hem of haar aangewezen ambtenaren en
ii. De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
voor de uitvoeringshandelingen die voortvloeien uit de transactiedocumentatie,
waaronder de uiteindelijke aandelenoverdracht en de handelingen onder 1b. hiervoor.
In te stemmen met het bijgevoegde informatienota aan de gemeenteraad van West Betuwe.
In te stemmen met de verzending van het toelichtingsdocument en de brief van de
Aandeelhouderscommissie Eneco d.d. 11 december 2019 als bijlagen bij de informatienota.
Geheimhouding op te leggen met betrekking tot het Offer Protocol, de Koopovereenkomst, de
Leeswijzer bij het Offer Protocol en de Koopovereenkomst en de Aanvullende Aandeelhoudersovereenkomst als bijlagen bij de informatienota op grond van het bepaalde in artikel 55, eerste lid
Gemeentewet in samenhang met artikel 10, eerste lid, sub c en tweede lid sub b Wet openbaarheid
van bestuur, een en ander overeenkomstig artikel 25, derde lid Gemeentewet.
De opbrengst van € 13,8 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. Voor de wegvallende
dividenduitkering in de Perspectiefnota 2021 verschillende scenario’s op te nemen.

8. Petitie woningbouw kern Est
Jacoline Hartman, zaak: 45225
1. Instemmen met de raadsinformatienota waarin wordt gereageerd op de petitie woningbouw kern
Est.

9. Intentieovereenkomst gemeentewerf Rumpt
Jacoline Hartman, zaak: 45126
1. Instemmen met het aangaan van de Intentieovereenkomst, met de provincie Gelderland, voor de
nieuwbouw van een gemeentewerf.
2. Instemmen met de start van een haalbaarheidsstudie en voor deze nieuwe fase een externe
projectleider te werven.
3. Verlening van mandaat door burgemeester om de Intentieovereenkomst te laten ondertekenen
door de directeur van de gemeente West Betuwe.
4. Instemmen met de inhoud van de raadsinformatienota.

10. Afwijken kruimelbeleid Gaanweg 13 Vuren
Jacoline Hartman, zaak: 43347
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1. In te stemmen met het afwijken van het vastgestelde Kruimelbeleid op grond van artikel 2.12 lid
1a sub 2 Wabo juncto Bijlage II artikel 4 van de Bor, om een nieuw te realiseren bedrijfspand aan
de Gaanweg 13 met milieu categorie 3.2 toe te staan.
2. Een planschadeverhaalsovereenkomst te laten tekenen waardoor er geen financiële
consequenties voor de gemeente zullen zijn.

11. Evaluatie kerngericht werken
Rutger van Stappershoef, zaak: 45780
1. Kennis te nemen van het evaluatieverslag over het eerste jaar kerngericht werken in de gemeente
West Betuwe.
2. In te stemmen met het voorstel om binnen het leefbaarheidsbudget per kern (in 2020 €10.000,-)
maximaal €3.000,- te bestemmen voor bestaande initiatieven of activiteiten in de kern die een
incidentele impuls nodig hebben om voort te kunnen bestaan en minimaal €7.000,- voor nieuwe
leefbaarheidsinitiatieven.
3. In te stemmen met het toesturen van dit evaluatieverslag aan de raad.

12. Portefeuilleverdeling college 2020-2022
Servaas Stoop, zaak: 45782
1. De verdeling van portefeuilles en wijze van plaatsvervanging als genoemd in bijlage 1 vast te
stellen.
2. De vertegenwoordiging van de gemeente West Betuwe in verbonden partijen als genoemd in
bijlage 1 voor collegeregelingen en privaatrechtelijke rechtspersonen vast te stellen.

13. Werkwijze ODR onderbouwing stikstofdepositie
Jacoline Hartman, zaak: 43487
1. Kennis nemen van de ontwikkelingen en de stand van zaken met betrekking tot maatregelen in
het kader van de stikstofproblematiek.
2. Instemmen met het regionaal toetsingskader als standaard werkwijze met betrekking tot
aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteit bouw door de ODR.

14. Uitwerking verordening rioolheffing 2020
Govert van Bezooijen, zaak: 46118
1. Te besluiten in 2020 geen aanslag rioolheffing op te leggen aan gebruikers van garages, trafo's en
volkstuinen.
2. Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 aan de gemeenteraad voor te stellen dit besluit te
bekrachtigen.
Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe op 28 januari 2020
Karen Coesmans

Servaas Stoop
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