Voorstelnummer
Datum
Onderwerp
Aan:

: 2020/029
: 3 maart 2020
: publicatie van bekendmakingen gemeente nieuws
: de raad van West Betuwe

Initiatief raadsvoorstel publicatie van bekendmakingen gemeente nieuws
1. Inleiding
Het afgelopen jaar zijn er veel klachten binnengekomen over de slechte
bezorging van het Weekblad West Betuwe. Veel inwoners en ondernemingen
ontvangen het Weekblad niet of zeer onregelmatig. Vaak zijn zij afhankelijk van
vrijwilligers die de krant rondbrengen. Als gevolg van het onregelmatig bezorgen
missen onze inwoners en ondernemers belangrijke gemeente informatie, met
name over bestemmingsplannen en vergunningen die ter inzage zijn gelegd. Aan
die ter in age gelegde
kken ijn aak fa ale e mijnen e bonden. Al o n
termijn wordt gemist, omdat men het Weekblad niet of te laat ontvangt, kan men
daarna vaak niet of nog heel beperkt reageren met alle gevolgen van dien.
Officiële publicatie van dit soort besluiten gebeurt in de Staatscourant, op de
website van de gemeente en via een link naar de site van ruimtelijke plannen.
Publicatie in een huis-aan-huis blad is naast een service van de gemeente naar
haar inwoners en ondernemers toe ook een wettelijke verplichting. Veel mensen
kunnen de publicatie van de Staatscourant of ruimtelijke plannen echter niet
vinden. Er zijn mensen die niet beschikken over een computer of niet weten hoe
daarmee om te gaan. Als het Weekblad West Betuwe niet/slecht/onregelmatig
wordt bezorgd, missen onze inwoners en ondernemers dan vitale gemeentelijke
informatie die wij hen niet willen onthouden. De fractie van Leefbaar Lokaal
Belang neemt de vele klachten van onze inwoners serieus en heeft daarom al
eens een motie ingediend. Met dit initiatief raadsvoorstel gaan wij nog een stap
verder en geven op deze manier inhoud aan onze motie met de introductie van
een oplossing voor het gebrek aan goede publicatie van belangrijk bestuurlijk
nieuws in de vorm van concrete maatregelen die binnen de gemeente zelf
plaatsvinden.
2. Doel van dit initiatief raadsvoorstel
Nu de bezorging van het Weekblad West Betuwe in de gemeente West Betuwe
nog steeds onregelmatig is en de directie van het Weekblad er kennelijk niet in
slaagt om dit te veranderen, stelt de fractie van Leefbaar Lokaal Belang concrete
maatregelen voor om tot bredere en betere verspreiding van de publicatie van het

gemeentenieuws te komen en daarmee de ter inzage gelegde
bestemmingsplannen, (omgevings-) vergunningen.
3. Toelichting
De raadsfractie van Leefbaar Lokaal Belang stelt daarom (in de vorm van dit
initiatief raadsvoorstel) voor om concrete maatregelen te nemen die ervoor
zorgen dat inwoners en ondernemers in de gemeente West Betuwe op een tijdige
en correcte wijze op de hoogte worden gesteld van publicaties van
bestemmingsplannen, (omgevings-) vergunningen en ander belangrijk gemeente
nieuws. Wij stellen de volgende maatregelen voor:
1. Op de homepage van de gemeentesite dient duidelijk een verwijzing via een
directe link naar ter inzage gelegde bestemmingsplannen en (omgevings-)
vergunningen te worden opgenomen waarin ook duidelijk de bij de besluiten
behorende termijnen zijn opgenomen en waarin men kan zien hoe en waar
men een zienswijze/ bezwaar- of beroepschrift kan indienen.
2. Op het gemeentehuis in Geldermalsen dient een speciale ruimte te worden
ingericht en opengesteld voor het publiek waarin een lijst hangt met de ter
inzage gelegde bestemmingsplannen, (omgevings-) vergunningen en ander
belangrijk gemeentelijk nieuws. In deze ruimte staat een computer waarmee
de ter inzage gelegde stukken kunnen worden ingezien en waarbij zo nodig
kopieën en/of een afspraak met de behandelend ambtenaar kan worden
gemaakt.
3. Een lijst te maken van bestemmingsplannen en (omgevings-) vergunningen
die zijn gepubliceerd en deze op te hangen in de publicatie box die voor het
gemeentehuis staat.
4. Deze lijst met gepubliceerde bestemmingsplannen en (omgevings-)
vergunningen ook te hangen op het prikbord van het dorpshuis dat het meest
centraal ligt binnen elk van de 5 deelgebieden van de gemeente: gebied 1:
Asperen,. Gebied 2: Hellouw, gebied 3: Beesd, gebied 4: Opijnen, gebied 5:
Meteren,
5. Deze lijst dient maandelijks te worden ververst en wordt opgehangen door de
gebiedsmakelaars die aan de betreffende deelgebieden zijn verbonden.
6. De gebiedsmakelaars houden iedere maand op een vast tijdstip een speciaal
spreekuur in de betreffende dorpshuizen over de ter inzage gelegde stukken
speciaal voor de inwoners die niet beschikken over een computer of niet
weten hoe zij daarmee om moeten gaan. Op die manier kan men tijdig, binnen
de 6 weken termijn om informatie vragen en zo nodig reageren. Het tijdstip
van de spreekuren wordt ook op de lijst met ter inzage gelegde stukken en op
de gemeentesite genoemd.
7. De gebiedsmakelaars hebben op deze manier nog regelmatiger contact met
inwoners/ondernemers, kunnen uitleg geven en doorverwijzen naar de
behandelend ambtenaar en ook tegelijkertijd andere informatie geven en

ophalen omdat zij een extra contactmoment hebben met de
inwoners/ondernemers in het betreffende gebied.
8. Wij stellen voor om deze maatregelen na een half jaar te evalueren om te zien
of deze effect hebben.
4. Financiële consequenties:
De kosten die gemoeid zijn met de mogelijke aanschaf van een computer ten
behoeve van het raadplegen van de ter inzage gelegde stukken, daarnaast de
huur van een kleine zaal in een dorpshuis (maal 6 keer 12) uitgaande van
ongeveer gelijke zaalhuur in alle centrale dorpshuizen.
Kosten van overige werkzaamheden, zoals het aanpassen en verversen van de
website, het vervaardigen van de lijst, de voorgestelde werkzaamheden van de
gebiedsmakelaars (zijn naar verwachting al opgenomen in de ambtelijke uren
binnen de gemeente).
5. Voorstel
Concreet stellen wij u voor:
a. in te stemmen met de uitvoering van dit 8-punten plan (zie onder 3. van dit
voorstel).
b. de daarvoor benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen.

Raadsbesluit
Agendanummer :
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van de fractie van Leefbaar Lokaal Belang;
Besluit:
a. in te stemmen met de uitvoering van het 8-punten plan:
1. op de homepage van de gemeentesite komt een duidelijke
verwijzing, via een directe link, naar de ter inzage gelegde
bestemmingsplannen en (omgevings-) vergunningen, waarin ook
duidelijk de bij die besluiten behorende termijnen zijn opgenomen
en waarin men kan zien hoe en waar men een zienswijze/bezwaarof beroepschrift kan indienen.
2. in het gemeentehuis te Geldermalsen wordt een speciale ruimte
ingericht en opengesteld voor het publiek, waarin een lijst hangt met
de ter inzage gelegde bestemmingsplannen, (omgevings-)
vergunningen en ander belangrijk gemeentelijk nieuws. In die ruimte
staat een computer, waarmee de ter inzage gelegde stukken
kunnen worden ingezien en waarbij zo nodig kopieën en/of een
afspraak met de behandelend ambtenaar kan worden gemaakt.
3. een lijst maken van bestemmingsplannen en (omgevings-)
vergunningen die zijn gepubliceerd en die ophangen in de publicatie
box die voor het gemeentehuis staat.
4. die lijst met gepubliceerde bestemmingsplannen en (omgevings-)
vergunningen ook te hangen op het prikbord van het dorpshuis dat
het meest centraal ligt binnen elk van de 5 deelgebieden van de
gemeente: gebied 1: Asperen, gebied 2: Hellouw, gebied 3: Beesd,
gebied 4: Opijnen, gebied 5: Meteren.
5. deze lijst maandelijks wordt ververst en opgehangen door de
gebiedsmakelaars die aan de betreffende deelgebieden zijn
verbonden.
6. de gebiedsmakelaars iedere maand op een vast tijdstip een
speciaal spreekuur in de betreffende dorpshuizen houden over de
ter inzage gelegde stukken speciaal voor de inwoners die niet
beschikken over een computer of niet weten hoe zij daarmee om
moeten gaan. Op die manier kan men tijdig, binnen de 6 weken
termijn om informatie vragen en zo nodig reageren. Het tijdstip van
de spreekuren wordt ook op de lijst met ter inzage gelegde stukken
en op de gemeentesite genoemd.
7. de gebiedsmakelaars hebben op deze manier nog regelmatiger
contact met inwoners/ondernemers, kunnen uitleg geven en
doorverwijzen naar de behandelend ambtenaar en ook tegelijkertijd
andere informatie geven en ophalen, omdat zij een extra
contactmoment hebben met de inwoners/ondernemers in het
betreffende gebied.

8. deze maatregelen na een half jaar te evalueren om te zien of deze
effect hebben.
b. de daarvoor benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen.
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