
 

Besluitenlijst presidium 
 

Datum:  24 augustus 2020  

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),  Andrea Zierleyn (GL), 

Frank Broedelet (VVD), Henk de Man (DB), Richard Hoogveld (PvdA),  

Cor Nijhof (LLBWB), Servaas Stoop (burgemeester) 

Afwezig:  Hennie Challik (PvdA), Petra van Kuilenburg (LLBWB) 

Griffier:  Hans van der Graaff 

Notulen:  Muriëlle de Wit (griffie) 

 

1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda 24 augustus 2020 

 
De voorzitter stelt voor om agendapunt 6: De vergaderwijze 3e en 4e kwartaal 2020 direct na  
agendapunt 2: vaststellen agenda 24 augustus 2020 te behandelen. Dit omdat de keuzes die hier worden 
gemaakt bepalend kunnen zijn op de daaropvolgende agendapunten. 
Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. 

 

3.    De vergaderwijze 3e en 4e kwartaal 2020 
Op 25 juni heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties per brief aan de Tweede Kamer 
haar voornemen bekend gemaakt de ‘tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ te verlengen tot 
1 november 2020;  
 
Besloten wordt dat alle vergaderingen bij voorkeur fysiek zijn, tenzij… en dat per cyclus bekeken wordt wat 
er mag en kan. 
 

4. Concept-planning raadcyclus september 2020 

 Concept raadsagenda raadcyclus september 2020, is al vastgesteld. 

 De agenda’s voor de beeldvormende voorronden op 6 oktober 2020 worden ongewijzigd vastgesteld; 

 Met betrekking tot de agenda’s van de Oordeelsvormende voorronden op 15 september; wordt als volgt  

besloten: 

o De oordeelsvormende voorronde 1 (OV1) zal fysiek plaatsvinden in de raadszaal in het 

gemeentehuis te Geldermalsen;  

o De oordeelsvormende voorronde 2 (OV2) zal digitaal plaatsvinden; 

o Het raadsvoorstel inzake ‘Variks Belang’ gaat rechtstreeks naar de raadsvergadering van  

29 september 2020 

o Het raadsvoorstel inzake de realisatie Brede School Spijk zal worden toegevoegd aan de 

agenda van de oordeelsvormende voorronde 2; het raadsvoorstel en de onderliggende stukken 

zullen uiterlijk dinsdag 1 september naar de griffie worden gezonden. 
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 Concept agenda Gebiedsgericht ontmoeten ---,  

o Vanwege de situatie rond de pandemie rond Covid-19, worden deze avonden vooralsnog niet 

ingevuld. De avonden blijven echter wel in de agendaplanning opgenomen; bij hoge uitzondering 

kan een gereserveerde avond benut worden voor een beeld- of oordeelsvormende voorronde. 

 

5. Vaststellen besluitenlijsten van 6 juli 2020 en Actielijst 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 De actielijst is besproken en aangepast. 

 

6. Ingekomen stukken 

 Lijst afhandeling ingekomen stukken tot 17-08-2020, geen opmerkingen 

 Lijst afhandeling aangenomen moties tot 17-08-2020, geen opmerkingen 

 De lijst afdoening toezeggingen tot 17-08-2020, is besproken en aangepast. 

 

7.    Mededelingen 

- Cor Nijhoff meldt dat hij Petra van Kuilenburg vervangt bij dit presidium.  

  Tevens geeft hij aan dat de fractie LLBWB niet aanwezig zal zijn bij het seniorenconvent op 31 augustus a.s. 

 

8.    Verzoeken 

 Rita Boer-Rookhuiszen vraagt om de raad en inwoners te informeren over de stand van zaken rond het 

coronavirus in onze gemeente. Hiervoor wordt in de raadsvergadering van 29 september tijd ingepland, 

voorafgaand aan de reguliere agenda.  De burgemeester verzoekt eventuele (aanvullende) vragen tijdig aan 

te leveren. Beantwoording zal plaatvinden via een raadsinformatienota, die voorafgaand aan de vergadering 

aan de raadsleden zal worden toegestuurd. Hij geeft daarbij aan dat, gezien de korte tijdspanne, dat deze 

nota wat later dan de gebruikelijke termijnen zal worden toegestuurd. 

 Er ligt een verzoek vanuit het college om agendering van het onderwerp “wensbeelden 

Mobiliteitsprogramma” in een  oordeelsvormende voorronde; Het presidium verzoekt het college om de 

reguliere besluitvorming aan te houden, dus eerst beeldvorming en daarna oordeelsvorming. De griffie zal in 

overleg met de ambtelijke organisatie of dit lukt voor de cyclus van oktober. 

 Vervolg MIRT A2 Deil-Vught (mail Susan Timmermans), ook hier wordt door het presidium verzocht 

inwoners en andere belanghebbenden zorgvuldig te informeren. Doordat de voortgang is gestokt bij het 

ministerie, is hier nu wellicht meer tijd voor. 

 

9.    Evaluatie 

Raadcyclus juni 2020, de burgemeester merkt als voorzitter van de raad op, dat vragen van raadsleden, met 

name bij de rondvraag in de raadsvergadering veel tijd in beslag neemt. De rondvraag is echt bedoeld voor 

dringende, actuele zaken. Veel van de in de rondvraag gestelde vragen kunnen en worden schriftelijk 

afgedaan; waarbij automatisch de vraag over de urgentie van de vraag kan worden gesteld... De griffie zal 

zich verdiepen in de vraag hoe vragen efficiënt(er) kunnen worden gesteld. Dit wordt in de actielijst 

opgenomen. 
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Gijsbert van de Water spreekt zijn teleurstelling uit over het uitblijven van een goede reactie vanuit het 

college op de inbreng van de fracties tijdens de bespreking van de Jaarrekening, de Bestuursrapportage en 

de Voorjaarsnota. 

 

10.  Rondvraag 

 Rita Boer-Rookhuiszen (D66) geeft aan dat het lastig is om zowel gestelde technische vragen als de 

beantwoording daarvan lastig is terug te vinden in het RIS: 

 De griffie is bezig via GemeenteOplossingen in Groningen modules aan te schaffen die dit 

inzichtelijker maken 

 De griffier wil de Dagmail introduceren, een mail die handmatig verstuurd kan worden met 

belangrijke “weetjes” en wijzigingen die aan de raads- en burgerleden worden overgebracht. 

 Doordat Annet IJff nu wethouder is geworden voor de PvdA, is Dittie van Zee (CDA) 2e 

plaatsvervangend voorzitter geworden. In het geval van ziekte/afwezigheid moet er nagedacht 

worden over de noodzaak wederom een 3e plaatsvervangend voorzitter te benoemen.  

De griffie zal zich hierin verdiepen. Dit wordt opgenomen in de actielijst. 

 

11.   Sluiting 


