
 

Besluitenlijst presidium 
 

Datum:  21 september 2020, digitaal via Zoom  

Zaak:   

Voorzitter:  Jos van Maanen 

Aanwezig:  Lourens van Bruchem (SGP), Dittie van Zee-van Arendonk (CDA),  

  Fred Temminck (CU), Gijsbert van de Water (VWB),  

  Rita Boer Rookhuiszen-de Joode (D66), Jur van der Lecq (GL), 

Gert-Jan van Ochten (VVD), Henk de Man (DB), Richard Hoogveld (PvdA),  

Cor Nijhoff (LLBWB), Servaas Stoop (burgemeester) 

Afwezig:  Andrea Zierleyn (GL), Petra van Kuilenburg (LLBWB), Frank Broedelet (VVD) 

Griffier:  Hans van der Graaff 

Notulen:  Muriëlle de Wit (griffie) 

 

1. Opening 

- Andrea Zierleyn is afwezig; Jur van der Lecq vervangt haar 

- Frank Broedelet is afwezig; Gert-Jan van Ochten vervangt hem 

- Petra van Kuilenburg is afwezig; Cor Nijhoff vervangt haar 

- Lourens van Bruchem geeft aan dat hij om 20.30 uur vanwege andere verplichtingen de vergadering zal 

verlaten. 

 

2. Vaststellen agenda 21 september 2020 

 

Cor Nijhoff vindt de stukken laat en naar zijn idee niet compleet, na het toevoegen van het voorstel 

Beleidsplan Sociaal Domein wordt de agenda verder ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

3. Vaststellen besluitenlijst en actielijst van 24 augustus 2020 

 

 Na het verzoek van Rita Boer-Rookhuiszen over de stand van zaken corona in het presidium van 24 

augustus jl., wordt besloten hier een agendapunt van te maken in de raadsvergadering van 29 

september 2020. Met die wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

 De actielijst is besproken en aangepast. 

 

  

4. Concept-planning raadcyclus oktober 2020 inclusief vergaderwijze 

 Vaststellen vergaderwijze beeldvorming oktober 2020 

o Besloten wordt de onderwerpen op de agenda van Beeldvorming 2: economische visie, 

Bedrijventerreinbeleid en Detailhandelsbeleid door te schuiven naar Kwartaal 1 van 2021. 

o Besloten wordt in plaats daarvan de beeldvorming te plannen voor het voorstel inzake het 

Beleidsplan sociaal domein Bouwen aan sociale kracht 2021-2024 
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 Concept raadsagenda raadcyclus oktober 2020, dit moet eigenlijk de concept agenda van de 

Oordeelsvorming van 13 oktober zijn geeft de voorzitter aan 

 Concept agenda’s Beeldvorming november 2020, besloten wordt deze als volgt in te vullen: 

o Beeldvorming bijeenkomst 1, Kadernota dorpshuizen (nog niet door college) 

o Beeldvorming bijeenkomst 2, Mobiliteit + MIRT A2 (ook nog niet door college) 

 Concept agenda’s Oordeelsvorming 13 oktober (2 parallelle sessies) 

o Gezien het geringe aantal bespreekstukken wordt besloten maar 1 oordeelsvorming te plannen. 

Daarop staan 2 oordeelsvormende stukken geagendeerd: Beleidsplan Sociaal Beleid en de 2e 

Bestuursrapportage. Als deze laatste na deze oordeelsvorming nog niet “rijp” is voor 

besluitvorming, die dan meenemen in de beeldvormende bijeenkomst van 21 oktober 2020 over 

de begroting. 

 

Over alle bijeenkomsten wordt besloten zo veel mogelijk fysiek te vergaderen, zeker over de MIRTA2 waar veel 

inwoners over geïnformeerd moeten en willen worden. Er moet daarvoor een deadline van aanmelden/reageren 

worden gesteld van max. 1 persoon per huishouden en daar zo snel mogelijk locaties voor regelen, eventueel 

verdeeld over 1 of meerdere avonden. De griffie kan hier dan naar op zoek wat past en kan op korte termijn. 

 

5. Overzicht diverse lijsten 

 Lijst afhandeling ingekomen stukken tot 14-09-2020 

o Deadline is 2 weken voor raadsvergadering, om actueel te blijven voor de aankomende 

raadsvergadering, wordt hier soms een uitzondering op gemaakt, verder vastgesteld. 

 Lijst afhandeling aangenomen moties tot 14-09-2020 

o Als rondvraag op 29 september wordt de vraag over hoe het verwezenlijken van glasvezel in alle 

kernen gebeurt, met antwoord van de wethouder. 

o De motie Golfbaan Spijk wordt ook besproken op 29 september. 

 Lijst afdoening toezeggingen tot 14-09-2020, geen opmerkingen. 

 Bestuurlijke agenda geactualiseerd per 10-09-2020 

o Hierin zit de discussie over de drukte van de agenda in december en wordt verwezen naar de 

interne memo aan het presidium van 16 september 2020. Hierin worden drie redenen 

aangewezen waarom deze agenda er nu zo uit ziet. Niet iedereen vindt deze redenen een goede 

verklaring; corona is er al een tijd, er is een extra wethouder bij gekomen en wat er nu op de 

planning staat zit in de portefeuilles van zittende wethouders. 

o Voor nu heeft het geen zin te vingerwijzen, maar moeten voor de toekomst betere afspraken 

tussen bestuur, griffie en gemeenteraad gemaakt worden, bv. door in plaats van per kwartaal 

twee kwartalen vooruit te plannen en beter voorbereid te zijn. 

o Besloten wordt; 

De griffie maakt een lijst met de onderwerpen, waarbij per onderwerp gekeken wordt of 

beeldvorming echt nodig is, met advies daarbij, de meerderheid bepaalt dan. De voorkeur heeft 

om op zaterdagochtend extra vergaderingen in te plannen, hoewel sommigen ook een voordeel 

zien in doordeweeks eerder starten dan 20.00 uur, bv. om 18.00 of 19.00 uur.  

Desnoods sommige onderwerpen doorschuiven naar 2021 waar de Wet Arhi dit toelaat. 

Avonden met digitale sessies inplannen, fysiek is niet alle gevallen noodzakelijk, zeker niet bij 

vorderingen. 
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Het voorstel richting organisatie hierover in een (eerst)volgende vergadering op terugkomen, 

de burgemeester geeft als voorzitter van de raad aan op 19 oktober 2020 niet bij het presidium 

aanwezig te kunnen zijn vanwege de herfstvakantie. 
 

6. Mededelingen 

a. In het vorig Presidium is de vraag opgeworpen om, na het vertrek van Annet IJff en het 

doorschuiven van Dittie van Zee, een nieuwe 3e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad 

te benoemen. Vanuit de fractie D66 wordt Ashley Karsemeijer voorgedragen, besloten wordt dat de 

deadline voor aandragen of aanmelden van andere kandidaten op 1 oktober 2020 wordt gesteld. 

b. Vanuit de griffier is de wens geuit een tweede plaatsvervangend griffier te benoemen en beëdigen 

Voorgesteld wordt Conny Smeekes hiervoor voor te dragen. Omdat dit een formaliteit is, wordt met 

dit voorstel ingestemd. 
 

7. Verzoeken 

a. Vanuit de fractie D66 is het volgende verzoek ontvangen: 

In juni heeft de fractie van D66 vragen gesteld over het aansluiten van West Betuwe bij de P10-

lobby. Dit onderwerp blijkt nog steeds actueel. Het college antwoordde toen dat er op 2 juli een 

verkennend gesprek zou plaatsvinden en dat de raad geïnformeerd zou worden over de opties. Dit is 

tot op heden niet gebeurd. Het college zal dit alsnog doen tijdens de raad van 29 september a.s. De 

griffier zet deze vraag als zodanig door. 

b. Fred Temminck vraagt wanneer Rotonde Hellouw weer op de agenda komt, dit leeft nog enorm bij 

inwoners. Er moet een tweede avond worden gepland met de inwoners, daar moet een ander 

(raads)voorstel uit komen dat richting de provincie gestuurd kan worden. 

 

8. Evaluatie 

 Raadscyclus september 2020 

Hierin worden als aandachtspunten benoemd dat bij de beeldvormende bijeenkomsten in Asperen er weinig 

inwoners aanwezig waren en het veel “zenden” was. De techniek liet in de zaal bij het onderwerp Woonvisie 

en Huisvesting arbeidsmigranten ook te wensen over. Volgende keer beter afstemmen wat de opkomst is, 

zodat fracties ook eerder weten met welke aantallen zij aanwezig kunnen zijn. De fysieke oordeelsvorming 

van 15 september was te lang, hierin zelf meer vergaderdiscipline aanhouden (hand in eigen boezem 

steken, niet zeggen, maar ook doen!) en onderwerpen beter spreiden. De parallelle sessie via Zoom die 

avond was veel korter. 

 

9. Rondvraag 

a. Kuchschermen zoals in gemeente Gorinchem is offerte voor aangevraagd en zijn inmiddels besteld 

voor onze raadszaal. Henk de Man heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid 

Hubert Bruls gevraagd of de verordening aangepast kan worden om met de schermen toch binnen 

1,5 te kunnen vergaderen om zo meer mensen toe te kunnen laten. Om dit nogmaals onder zijn 

aandacht te brengen wordt niet door de overige fracties ondersteund. Gezien het arbo-advies dit nu 

zo laten als het is en blijven uitwijken – en kijken naar alternatieve locaties, zoals de aula van De 

Lingeborgh. 

 

10. Sluiting 


