
 

Verslag presidium 
 

Datum vergadering :  maandag 16 december 2019 

Zaak :   

Aanwezig : Jos van Maanen (voorzitter), Gijsbert van de Water (VWB), Annet IJff (PvdA), 

  Petra van Kuilenburg (LLBWB),  Andrea Zierleyn (GL), Rita Boer Rookhuiszen (D66), 

  Gerard Kievit (SGP), Fred Temminck (CU), Klaartje de Heus (DB), Adriaan Hakkert (CDA),  

  Gert-Jan van Ochten (VVD), Servaas Stoop (burgemeester), Koen Steenbergen (griffier) 

Afwezig :  Jos Rietbergen (VWB), Lourens van Bruchem (SGP), Dittie van Zee (CDA) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er is een bericht van verhindering 

binnengekomen van Dittie, zij wordt vanavond vervangen door Adriaan. 

 

2. Vaststellen agenda 16 december 2019 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen verslag van 18 november 2019 

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld en de actielijst is doorgenomen en wordt geactualiseerd. 

 

4. Ingekomen stukken 

 Lijst afhandeling ingekomen stukken tot 11 december 2019 

 Lijst afdoening toezeggingen tot 11 december 2019 

 Lijst afhandeling aangenomen Moties tot 11 december 2019 

 

5. Mededelingen 

 Memo hoofdlijnenplanning P&C-cyclus 2020 

  Door ziekte is deze memo niet verstrekt. Dit agendapunt schuift door naar de vergadering van het 

  Presidium in januari 2020. 

 

6. Verzoeken 

 CDA: informatienota Plan van Aanpak onderzoek financiën sociaal domein (C08-26 november) 

  De insteek van het CDA voor het verzoek is om met de raad samen de onderzoeksopdracht te  

  formuleren. Leden binnen het Presidium merken op dat er in de informatienota is te lezen dat het  

  onderzoek al van start gaat en dat het college een verzoek heeft ingediend bij de VNG voor  

  deelname aan het visitatietraject financiën sociaal domein. Ook wordt opgemerkt dat het spijtig is 

  dat voor dit onderzoek weer een externe wordt ingehuurd, waardoor de kennis dat is vergaard na de 

  opdracht voor West Betuwe weer verloren is. Afgesproken is om de informatienota via de Denktank  

  Sociaal Domein (openbare vergadering) in te brengen, waarbij ook de VNG uitgenodigd wordt om al 

  (tussentijdse) onderzoeksresultaten te melden. 
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 D66: Inclusiegemeente West Betuwe 

 We hebben een email ontvangen waarin zorgen worden geuit over de voortgang m.b.t. de inclusie 

 binnen West Betuwe. Ook spreekt er frustratie uit deze email bij de inclusiegroep. Is de  

 aangenomen motie over inclusie verdampt? Afgesproken is om inclusie opnieuw te agenderen in  

 een Beeldvorming in februari (ronde tafel gesprek met doelgroep en inclusiegroep), waarvoor het  

 rapport van de VN aan de wethouder zal worden verstrekt. 

 Regio Rivierenland: verzoek deelname regionaal initiatief-raadskring en uitnodiging 1e bijeenkomst 

 Opgemerkt is dat de regionale motie voor het instellen van deze raadskring in West Betuwe is 

 verworpen met 21-6. De gemeente Neder-Betuwe gaat alsnog meedoen in deze raadskring, 

 waardoor West Betuwe nu de enige gemeente in Rivierenland is die niet deelneemt aan deze 

 raadskring. Wellicht is het goed om dat besluit in januari 2020 te heroverwegen binnen de raad (via 

 Motie vreemd). Wel heeft West Betuwe een uitnodiging ontvangen om bij de 1e bijeenkomst op 15 

 januari 2020 van deze raadskring aanwezig te zijn. Na onderling beraad is afgesproken dat onze 

 leden van de regionale agendacommissie Rivierenland, te weten Hans en Andrea, deze 1e 

 bijeenkomst als toehoorders zullen bijwonen en de informatie uit dat overleg mee terug nemen. Die 

 informatie kan dan worden gebruikt bij de mogelijke heroverweging in januari 2020. 

 

7. Concept planning raadcyclus januari 2020 

 Concept-agenda Beeldvorming 7 januari 

 Ook inwoners/omwonenden uitnodigen uit gemeenten waar al een biovergistingsinstallatie in 

werking is getreden, dit om zowel voor- als tegengeluiden van een vergister in de zaal te hebben. 

Graag breed communiceren zodat ook eigen inwoners/omwonenden op de hoogte zijn van de 

bespreking van dit onderwerp. Nazien of panel breed genoeg is ingericht! 

 Concept-agenda Oordeelsvorming 14 januari 

 Graag eerste en laatste agendapunt omdraaien. 

 Concept-agenda Gebiedsgericht ontmoeten 21 januari 

 Doelgroep “laaggeletterden” zelf ook uitnodigen. 

 

8. Evaluatie 

 Raadcyclus 2019-08 

 Installatievergadering en besluitvormende raad zijn goed verlopen. 

 Raadcyclus 2019-09 

 Geen op- en/of aanmerkingen c.q. verbeterpunten ter tafel gekomen. 

 

9. Overige onderwerpen 

 Planning Beeldvormende vergaderingen en Gebiedsgericht ontmoeten 2020 

 In de beeldvorming van 4 februari graag het onderwerp Inclusie plannen en de planning verder  

 invullen met gemiste onderwerpen als: woonvisie – huisvesting – subsidiebeleid - ….  

 Verzoek om meer spreiding van locaties te bewerkstelligen voor de beeldvorming en ontmoeten. 

 Vacaturevervulling voorronde voorzitter per 2020 

  Uit de evaluatie bijeenkomst met de voorrondevoorzitters is het verzoek gekomen om de vacature 

  van Fred Kloppenborg in te vullen per 2020. Koen heeft al een raadsvoorstel voor januari geschreven  

  en verzoekt de fracties om kandida(a)t(en) aan te dragen. 
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 Memo aanpassing sjabloon “raadsvoorstel” 

  Het presidium neemt de memo nu voor kennisgeving aan en de raad gaat ervaringen opdoen met  

  de doorgevoerde wijzigingen per 2020. 

 Aanpassing sjabloon “Amendement” (mondelinge toelichting burgemeester) 

  De burgemeester ziet graag meer verschil aangebracht in de sjablonen voor Amendementen en  

  Moties. Het nu gehanteerde sjabloon voor een amendement lijk teveel op die van de motie,  

  waardoor je niet in één oogopslag kunt ziet dat het een Amendement is. Hij stelt voor om het  

  Amendement als volgt op te stellen: eerst starten met het “besluit” en die eronder toelichten of de 

  keuze voor de wijziging beargumenteren. Het presidium kan zich hierin vinden en verzoekt Koen om  

  dit door te voeren. 

 

10. Rondvraag 

 CDA: verzoek om concept-amendementen en moties niet meer via de email met elkaar te 

communiceren maar via de vergaderapp. 

 Koen schetst dat we dan wel erg veel versies van hetzelfde (telkens aangepaste) amendement of  

 motie in de vergaderapp krijgen, of hij moet binnen de vergaderapp tot vervanging overgaan met de 

 nieuwste versie. Daarbij loop je dan wel het risico dat je gemaakte annotaties kwijt bent. 

 Afgesproken is om te werken aan minder amendementen en moties in 2020 en de huidige werkwijze 

 te handhaven, waardoor het definitieve exemplaar op de vergaderdag van de besluitvormende raad in

  het RIS zal worden opgenomen. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 januari 2020 

 

De raadsgriffier,   De voorzitter , 

 

 

 

Koen Steenbergen   Jos van Maanen 
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ACTIELIJST 
Nr. Activiteit Wie Startdatum Afgedaan op 

O3 Bestuurlijke Agenda / Lange Termijn Agenda 
 
Invoering BA of LTA via “driehoek” bespreekbaar 
maken.  
 
Eind november is gestart met opstellen BA i.s.m. 
brugoverleg (via Floris). Invoering (verwachting 
februari 2020) 

raadsgriffier / 
gemeente- 
secretaris 

19-08-2019 
 
 
 
 
16-12-2019 

 

09 Beeldvorming op invulling energietransitie 
(energieneutraal) West Betuwe 
 
Voorafgaand aan de besluitvorming over een 
raadsvoorstel over de invulling van 
energieneutraal WB, beeldvorming laten 
plaatsvinden. 

Griffie 16-09-2019  

11 Burgerparticipatie West Betuwe i.c.m. 12 
 
In een volgend Presidium eens met elkaar van 
gedachten wisselen (brainstormsessie) over de 
inzet en aanpak van burgerparticipatie in West 
Betuwe. 

raadsgriffier 16-09-2019  

12 Right Challenge i.c.m. burgerparticipatie (zie 11) 
 
Er zal een avond worden georganiseerd waarop 
de raad- en burgerleden worden geïnformeerd 
over Right to Challenge en aansluitend zal, extern 
begeleid, worden gediscussieerd over de invulling 
van burgerparticipatie door de raad in WB 
 
Conny zal dit samen met ambtenaar oppakken en 
Right to Challenge hiervoor benaderen. 

raadsgriffier 
i.s.m. ambtelijke 
organisatie 

21-10-2019 
 
 
 
 
 
 
 
16-12-2019 

 

13 Begrotingsraad 2020 
 
De begrotingsraad zal om 17.00 uur beginnen en 
na de schorsing, om hapje te eten, zal de 
vergadering uiterlijk om 23.00 eindigen! 

raadsgriffier 18-11-2019   

14 Structureren emailverkeer raad- en burgerleden 
 
Gevraagd is om het emailverkeer verder te 
stroomlijnen door wellicht meer gebruik te maken 
van de nieuwsbrief en/of de bestuursinformatie 
uit GO op de donderdag. 

raadsgriffier 18-11-2019 16-12-2019 
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