Evaluatie raadsvergadering 24-11-2020
RAADSLEDEN KRIJGEN IN WEST BETUWE NIET DEZELFDE INFORMATIE
LLB heeft tijdens de raadsvergadering van 24 november 2020 bij de rondvraag de vraag
gesteld waarom de brief van 31 augustus 2020 van het ministerie van Defensie nog steeds
niet aan de raad is gestuurd. LLB had hier schriftelijke vragen over gesteld, juist die vraag
werd als enige niet beantwoord.
In de brief van 31 augustus 2020 stond vermeld dat de gemeenteraad een zogenaamde
“overlegreactie” over de radartoren Herwijnen zou kunnen indienen bij het ministerie van
Defensie. De raad wist hier niets van. LLB kwam dit te weten door een twitterbericht van een
van de fractievoorzitter van de coalitie waarin deze brief werd genoemd. Dit betekent dat in
West Betuwe met twee maten wordt gemeten: coalitiepartijen hebben kennelijk meer of
andere informatie dan oppositiepartijen. Jos Rietbergen van VWB was hier niet over te
spreken. Wij willen dat de brief van 31 augustus 2020 alsnog, bijna 1½ maand na de
bekendmaking op twitter, aan de gehele raad wordt gestuurd. We wachten af.
LLB KOMT OP VOOR BESCHERMING VAN RIJKSMONUMENTEN
Door de CU fractie is een vraag gesteld over een rijksmonument in Asperen dat niet goed
zou worden onderhouden. De portefeuillehouder gaf het antwoord, namelijk dat achterstallig
onderhoud niet afdwingbaar zou zijn. LLB kon dat niet geloven, want dat zou betekenen dat
rijksmonumenten niet beschermd zijn. Gelukkig kwam LLB er, na eigen onderzoek, achter
dat achterstallig onderhoud bij rijksmonumenten wel kan worden aangepakt door de
gemeente en dat de gemeente daarmee niet hoeft te wachten totdat het gebouw is ingestort.
LLB deelde deze informatie met de raad op 24 november jl.
Hopenlijk gaat het college nu wat doen met onze suggesties, zoals het gebruik maken van
een speciale brochure met een stappenplan van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en
het maken van een inventarisatie lijst van rijksmonumenten in de gemeente West Betuwe
met daarbij de stand van zaken over het onderhoud. LLB blijft vinger aan de pols houden.
DE PORTEFEUILLEHOUDER IS VOLSTREKT ONGELOOFWAARDIG
In de raadsvergadering van 24 november jl. heeft portefeuillehouder van Stappershoef nog
steeds geen antwoord kunnen geven op een vraag die LLB al meer dan 1 jaar aan hem stelt.
Het gaat over de financiële situatie bij de Burcht van Haaften. Dit keer probeerde Jos
Rietbergen van VWB het, maar ook hij ving bot, de portefeuillehouder gaf weer geen
antwoord. Hij beloofde dit keer een raadsinformatiebrief in december (van dit jaar!) .
Daarmee heeft hij zich in de ogen van LLB volstrekt ongeloofwaardig gemaakt. Hij houdt de
raad al maanden aan het lijntje met toezeggingen die hij niet nakomt. Een verdagingsbrief
met excuus en een termijn die wel haalbaar is ontbreekt. Bij de rondvraag in de vorige raad
zegde hij weer toe de vraag van LLB schriftelijk te beantwoorden maar die moeten we nog
steeds ontvangen. Voor ons is nu de maat vol. Wij houden u op de hoogte.

NOG STEEDS GEEN DUIDELIJKHEID OVER AFVALSTORTPLAATS AVRI
Op 12 november 2020 hebben we in de raad over de problemen met de afvalstortplaats van
de Avri gesproken. Daardoor zitten we in de regio met een totale strop van 10 miljoen euro
die nog dit jaar moet worden betaald. Uiteindelijk koos de raad ervoor een onafhankelijk
onderzoek te laten doen naar de voorgeschiedenis en oplossingen. Ook zou er een
bijeenkomst komen zijn met de wethouders financiën uit de regio. Daarna werd het
oorverdovend stil vanuit het college. Johan Kerbel (CDA) stelde daarom terecht in de
raadsvergadering van 24 november 2020 de vraag wat nu de stand van zaken is. Wat was
nu de uitkomst van het overleg met de wethouders financiën? Wanneer is de volgende
vergadering van het algemeen bestuur van de Avri? Dat is belangrijk omdat de raad niet
weer voor een voldongen feit wil komen te staan.
Helaas kon de portefeuillehouder geen antwoord geven op de vragen en wist zij niet eens
wanneer de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Avri is. Zij heeft zitting
in dat bestuur. Hopelijk komen we dit jaar te weten waar we aan toe zijn.
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