Verslag presidium
Datum vergadering : maandag 20 januari 2020
Zaak
:
Aanwezig
: Jos van Maanen (voorzitter), Gijsbert van de Water (VWB), Annet IJff (PvdA), Lourens van
Bruchem (SGP), Dittie van Zee – van Arendonk (CDA), Petra van Kuilenburg (LLBWB),
Andrea Zierleyn (GL), Ashley Karsemeijer (D66), Fred Temminck (CU), Henk de Man (DB),
Gert-Jan van Ochten (VVD), Servaas Stoop (burgemeester), Koen Steenbergen (griffier)
Afwezig
: Rita Boer Rookhuiszen (D66)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststellen agenda 20 januari 2020
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen verslag van 16 december 2019
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld en de actielijst is doorgenomen en wordt geactualiseerd.
4. Ingekomen stukken
 Lijst afhandeling ingekomen stukken tot 13 januari 2020
 Lijst afdoening toezeggingen tot 13 januari 2020
 Lijst afhandeling aangenomen Moties tot 13 januari 2020
5. Mededelingen
 Memo hoofdlijnenplanning P&C-cyclus 2020
Van de inhoud van de memo is kennis genomen en de inrichting van de P&C-cyclus 2020 is akkoord.
 Email griffie: voortgangsbericht beeldvorming inclusie-agenda West Betuwe
Alsnog beeldvorming voorbereiden voor de opstelling c.q. actualisatie van de inclusie-agenda.
 Ontwikkelingen griffie
Jos benoemt even kort de ontwikkelingen binnen de griffie: 1. De stand van zaken m.b.t. de
vacaturevervulling raadsgriffier; 2. De inhuur van tijdelijke ondersteuning administratief en leidinggevend.
 Koen deelt mede dat hij in de week van de besluitvormende raad van 3 maart met een verhuizing bezig
is, waardoor Conny hem in die vergadering zal vervangen.
6. Verzoeken
 Werkzaak Rivierenland: Uitnodiging werkbezoek op vrijdagmiddag 7 februari 2020
Organisatorisch is dit werkbezoek al in gang gezet en is opgenomen in de gezamenlijke agenda. Wel een
dringende oproep om daarin tijdig en juist aan te geven OF we op de deelname kunnen rekenen.
 Zitta-biogas: aanbod van dhr. Horrevoets voor een excursie met de bus naar vergelijkbare
biogasvergistingsinstallatie in Zeeland
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Fracties willen graag weten waar deze biogasvergistingsinstallatie staat in Zeelnad, maar maken geen
gebruik van het aanbod voor een excursie (tegengaan van het scheppen van verwachtingen).
Radio Kootwijk: aanbod mediatraining aan fractievoorzitters
Op zich een goed initiatief, maar graag eerst meer informatie inwinnen over dagprogramma en kosten.
Ook meerdere partijen in de markt bieden deze training aan, graag vergelijk neerleggen in een volgend
Presidium (actie voor nieuwe raadsgriffier, kan dan ook zelf direct deelnemen)

7. Concept planning raadcyclus februari 2020
 Concept-agenda Beeldvorming 4 februari
Beleidskader Zon bezien als een startnotitie en beeldvormend inbrengen. De genoemde 4 thema’s en
stellingen in 4 hoeken in de zaal roulerend bespreekbaar maken in kleine groepjes (à la Recreatie en
Toerisme, maar nu in 1 zaal). Raadsvoorstel schuift oordeels- en besluitvormend door naar cyclus maart.
Uitnodigen: LTO, 11-Duurzaam, Knop, Coöperatie Lingewaar, Rivierenlandse bewegingen, 3x
ondernemersverenging Lingelandschap en een deskundige op het gebied van landschapsinrichting
(Ferdinand van Hemmen).
Wethouders hebben in de beeldvorming geen rol, maar zijn van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn!
 Concept-agenda Oordeelsvorming 11 februari
Oordeelsvorming: afvoeren Beleidskader Zon (oordeelvorming 1), wisselen huisvesting onderwijs (vanuit
2 naar 1) en wisselen Kadernota cultuur en kunst (vanuit 1 naar 2)
Er wordt besluitvormend nog een raadsvoorstel toegevoegd: zienswijze meerjarenbeleidsplan Werkzaak.
Initiatiefvoorstel LLB: wordt geagendeerd in cyclus maart!
 Concept-agenda Gebiedsgericht ontmoeten 18 februari
Aangezien hier nog geen invulling aan is gegeven, verzoekt het Presidium om daarop een kennismaking te
organiseren met de gebiedsmakelaars en gebiedswethouders. Zij kunnen ieder over hun gebied (5x)
vertellen hoe het in zijn werk gaat (gebiedsgericht werken), wat ze tegenkomen binnen het gebied, welke
activiteiten c.q. plannen binnen het gebied in de planning staan c.q. komen, hoe herkenbaar ze zijn en
welke contacten ze onderhouden, maar ook wat er zoals aan ondersteuning vanuit de raad wordt
verwacht (actie griffie i.s.m. de gebiedsmakelaars).
8. Evaluatie
 Raadcyclus 2019-09 (BR 17 december)
Agendapunt Huisvesting nam wel erg veel tijd in beslag, veel interrupties en dat terwijl het ook al
beeldvormend en oordeelsvormend de nodige tijd had gevergd. De oorzaak is wellicht te zoeken in het te
vroeg uitgegane persbericht van het college. Ook waren er mensen op de tribune aanwezig voor een
onderwerp dat verderop geagendeerd stond en daar wel erg lang op hebben moeten wachten. Is het
mogelijk om daar agenda-technisch aandacht aan te besteden, dus vooraf inschatten waar de meeste
tribunebezoekers op af zullen komen en die punten vooraan te agenderen, zodat die bezoekers niet
verplicht worden om de hele avond aanwezig te zijn als ze daar geen behoefte aan hebben (actie griffier).
Ook is gesproken over woordvoerders van fracties bij onderwerpen die zelf belanghebbende of zijdelings
betrokken zijn (belangenverstrengeling en in het verlengde daarvan integriteit) bij het onderwerp. Dit zal
worden meegenomen in de training Integriteit en de werkgroep opstellen van een Gedragscode. Voor nu
zal iedere fractie hier zelf in het fractieoverleg aandacht voor hebben.
 Raadcyclus 2020-01 (BV 7 januari en OV 14 januari)
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Geen op- en/of aanmerkingen c.q. verbeterpunten ter tafel gekomen.
9. Overige onderwerpen
 Bestuurlijke Agenda / planning Beeldvormende vergaderingen en Gebiedsgericht ontmoeten 2020
Complimenten voor deze 1e aanzet tot de Bestuurlijke Agenda. Het Presidium ziet graag het lopende
kwartaal in maanden (cycli) weergegeven om te bezien of de voorstellen uit dat kwartaal een beetje
evenredig kunnen worden verdeeld. Ook wordt de participatietrede gemist. Het Presidium ziet de BA
derhalve als een dynamisch document. Geconcludeerd wordt dat het college wel erg veel beeldvorming
voorstelt op onderwerpen in 2020, daarvoor hebben we eenvoudigweg te weinig avonden beschikbaar. De
fractievoorzitters maken het BA bespreekbaar binnen het komende fractieoverleg en zullen met de
bevindingen vanuit de fractie terugkoppelen in het volgende presidium. Vervolgens zullen die tot
wijzigingsvoorstellen leiden waar het college zich dan vervolgens nog eens over kan buigen. (actie
fractievoorzitters)
 Vacaturevervulling voorronde voorzitters per 2020
Er zijn nog geen kandidaten bij de griffier aangemeld. Hij verzoekt om dit alsnog spoedig te doen want er
komt nu wel erg veel op het bordje van een paar personen neer. Ook de problematiek binnen kleine
fracties is hierbij betrokken, waardoor de mogelijkheid is geboden om ook iemand binnen de partij, die
voor kwam op de kieslijst bij de gehouden raadsverkiezingen voor West Betuwe in november 2018 als
voorzitter bij voorronden te kunnen voorstellen. (actie fractievoorzitters)
 Regio Rivierenland: terugkoppeling bijeenkomst Regionaal initiatief-raadskring 15 januari te Maurik
Andrea en Hans geven een korte terugkoppeling van de bijeenkomst en leggen een Motie vreemd aan de
orde van de dag voor bij het Presidium om geagendeerd te krijgen in de Besluitvormende raad van 28
januari 2020. De strekking is om mee te doen in de raadskring tot aan de evaluatie. Niet alle fracties zijn
positief over deelname, dus laat het maar op stemming in de raad aankomen. De motie wordt ingediend
door GL-DB-PvdA-D66 (agenderen).
10. Rondvraag
 Servaas meldt dat Ton van Maanen en hij 4/5 februari in het buitenland zijn.
 Servaas meldt dat alle fracties nu hebben gereageerd op zijn uitnodiging voor een kennismakingsronde,
daarvoor is nu het schema in bewerking bij het bestuurssecretariaat en daarna snel naar de fracties
toekomen.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 februari 2020
De raadsgriffier,

De voorzitter ,

Koen Steenbergen

Jos van Maanen
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ACTIELIJST
Nr. Activiteit

Wie

Startdatum

O3

raadsgriffier /
gemeentesecretaris

19-08-2019

Bestuurlijke Agenda / Lange Termijn Agenda
Eind november is gestart met opstellen BA i.s.m.
brugoverleg (via Floris). Invoering (verwachting
februari 2020)

09

Afgedaan op

16-12-2019

1e concept is aangeboden ter bespreking in de
fracties

fractievoorzitters 20-01-2020

Beeldvorming op invulling energietransitie
(energieneutraal) West Betuwe

griffie

16-09-2019

raadsgriffier

16-09-2019

raadsgriffier
i.s.m. ambtelijke
organisatie

21-10-2019

Voorafgaand aan besluitvorming op voorstel over
invulling van energieneutraal WB, beeldvorming
laten plaatsvinden.
11

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

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.

13

Begrotingsraad 2020

16-12-2019
raadsgriffier

18-11-2019

nieuwe
raadsgriffier

20-01-2020

De begrotingsraad zal om 17.00 uur beginnen en
na de schorsing, om hapje te eten, zal de
vergadering uiterlijk om 23.00 eindigen!
Opgenomen in het Schema P&C cyclus 2020!
14

Aanbod mediatraining aan fractievoorzitters
Goed initiatief, maar eerst meer informatie
inwinnen over dagprogramma en kosten. Ook
meerdere partijen in de markt bieden deze
training aan, vergelijk neerleggen in een volgend
Presidium

20-01-2020
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Nr. Activiteit

Wie

Startdatum

15

raadsgriffier

20-01-2020

Plaatsing voorstellen op besluitvormende agenda
Vooraf beter inschatten waar tribunebezoekers
voor komen. Die voorstellen proberen vooraan op
de agenda plaatsen.

16
17

Afgedaan op

