
 

Verslag presidium 
 

Datum:  20 april 2020  

Zaak:   

Voorzitter:  Jos van Maanen 

Aanwezig:  Henk de Man (DB), Lourens van Bruchem (SGP), Dittie van Zee-van Arendonk (CDA),  

  Fred Temminck (CU), Petra van Kuilenburg (LLBWB), Gijsbert van de Water (VWB),  

  Rita Boer Rookhuiszen-de Joode (D66),  Annet IJff (PvdA), Andrea Zierleyn (GL), 

  Frank Broedelet (VVD) 

  Servaas Stoop (burgemeester) 

Afwezig:   

Griffier:  Hans van der Graaff 

 

1) Opening 

 

2) Vaststellen agenda 

 De Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

 

3) Vaststellen verslag van 20-04-2020 

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

 Het voorgenomen initiatiefvoorstel van de fracties CU/SGP/LLBWB/DB inzake de aanpassing van het 

Reglement van Orde zal nog bij de Griffie(r) worden neergelegd met een verzoek tot een nader advies. 

Het voorstel beschreven tijdpad blijft voor de initiatiefnemers ongewijzigd; 

 Afgesproken wordt dat in het vervolg met een besluitenlijst zal worden gewerkt, in plaats van een 

uitgebreid verslag; 

 

4) Ingekomen stukken 

 Lijst afhandeling ingekomen stukken tot 14 april 

Geen opmerkingen en aldus conform vastgesteld;  

 Lijst van afdoening toezeggingen tot 14 april 

Andrea Zierleyn (GL) informeert naar de stand van zaken omtrent de radartoren Herwijnen  

(BR 26-11-2019). Dit in relatie tot de (eventuele) vertraging hiervan op rijksniveau ; Servaas Stoop zal 

deze morgen in het college bij wethouder Hartman neerleggen;  

 Lijst van aangenomen moties tot 14 april 

Geen opmerkingen en aldus conform vastgesteld; 

 

5) Mededelingen 

 Servaas Stoop doet een mededeling over het afschalen van de frequentie van vergaderen van het Lokaal 

Kernteam (3x per week i.p.v. elke dag), het afsluiten van wegvakken tijdens het Paas-weekeinde en over 

het in voorbereiding zijn van een economisch steunpakket lokale ondernemers en verenigingen; Over 

het laatste onderwerp zal hij, op verzoek van het Presidium, een mededeling doen tijdens de 

raadsvergadering van morgen 21 april 2020.  
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Dittie van Zee (CDA) zal het indienen van een motie inzake een Corona-noodfonds voor getroffen 

inwoners, instellingen en/of ondernemers, laten afhangen van deze mededeling. 

 Fred Temminck deelt mee dat er een initiatiefvoorstel van (o.a.) de CU inzake de precariobelasting voor 

standhouders onderweg is naar de griffie; 

 

6) Verzoeken 

 Het Presidium stemt in met : 

i) het verplaatsen van de beeldvormende bijeenkomst over Grondbeleid van 07-05-20 naar 23-06-20 

ii) het later aanleveren van het Raadsvoorstel inzake het vaststellen van het Bestemmingsplan 

electriciteitsregelstation Leuven, en dit voorstel te agenderen voor de cyclus van mei 2020; 

iii) het later aanleveren van de informatie inzake de standpuntbepaling van de gemeente aangaande de 

MIRT verkenning A2 Deil-Vught en het agenderen van deze informatienota voor de 

oordeelsvormende vergadering van 12 mei a.s. Gezien de behandeling in het College op 6 Mei en  

de bespreking in Bestuurlijke Adviesgroep (BAG) op 14 mei is er geen ruimte voor een 

beeldvormende bijeenkomst met inwoners. Begin juni zal een tweede bijeenkomst van de BAG 

plaatsvinden, waar de gemeente om een definitief standpunt zal worden gevraagd. In de 

voorbereiding hierop is wel ruimte voor een beeldvormende bijeenkomst. Eind juni zal de stuurgroep 

de minister adviseren over het te kiezen voorkeursalternatief; 

 

7) Concept planning raadcyclus mei 2020 

 Het Presidium stelt de agenda’s van de beeldvormende bijeenkomsten van 7 mei 2020 ongewijzigd 

vast; besloten wordt twee parallelle digitale bijeenkomsten te beleggen: 

i) Voorronde Beeldvorming 1:  

(1) Harmonisatie Subsidiebeleid 

ii) Voorronde Beeldvorming 2:  

(1) Wegen Beheerplan 

 

 Het Presidium besluit tot het beleggen van twee parallelle digitale oordeelsvormende bijeenkomsten.  

De agenda’s van de bijeenkomsten van 12 mei 2020 op de volgende wijze vastgesteld: 

i) Voorronde Oordeelsvorming 1: 

(1) Voorstel tot aanpak sluipverkeer Beesd 

(2) Het voorstel inzake de aanleg rotonde Hellouw wordt doorgeschoven naar de cyclus van juni; in 

plaats daarvan wordt het voorstel inzake het Bestemmingsplan energieregelstation Leuven 

geagendeerd; 

(3) Voorstel vaststelling wegsleepverordening West Betuwe 2020 

ii) Voorronde Oordeelsvorming 2: 

(1) Voorstel tot vaststelling Beleid Recreatie en toerisme 2020-2023; 

(2) Voorstel tot instemming met verduurzaming en renovatie dorpshuis Asperen; 

(3) Voorstel tot instemming met het concept-RES-bod FruitDelta Rivierenland; 

(4) Voorstel tot vaststelling Nota Reserve en Voorzieningen West Betuwe; 
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8) Evaluatie 

 Het Presidium is in zijn algemeen van mening dat het digitale vergaderen niet fijn is, maar gezien de 

huidige omstandigheden en mogelijkheden wel bruikbaar.  

 Over de geluidsfragmenten is men niet onverdeeld tevreden. Dit heeft voor een flink gedeelte ook te 

maken met de instellingen bij de deelnemers (geluid en microfoon uitzetten) en/of de beschikbare 

middelen (headsets b.v.) Hierover moeten vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden. De griffie heeft 

al de nodige headsets besteld voor de raads- en burger- en collegeleden die deze wensen 

 Vanuit de griffie wordt aangegeven dat er, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, langer met de 

applicatie Zoom zal moeten worden gewerkt. Dit tegen de richtlijnen in van de Ciso-ambtenaar, 

vanwege de kennelijke onveiligheid van deze applicatie. De apparatuur van de gemeente laat 

vooralsnog de overstap naar MS-Teams niet toe, vanwege de beperkte capaciteit van de servers. Deze 

worden binnenkort stapsgewijs vervangen, maar dat zal zeker voor de zomer niet gereed zijn. 

 Algemeen oordeelt het Presidium positief over de wijze waarop de vergaderingen tot op heden 

technisch mogelijk zijn gemaakt, en zijn voorgezeten door de voorrondevoorzitters.  

 

9) Overige onderwerpen 

 In de Bestuurlijke Agenda wordt het voorstel inzake het Woningbouwprogramma gemist 

 De griffie zal het verzoek aan de fracties (eventuele) gewenste wijzigingen in de BA aan te geven 

herhalen. Dit omdat alleen van de fractie SGP hierop binnen de afgesproken termijn een reactie is 

ontvangen. Deze zal, bij wijze van voorbeeld, bij het herhaalde verzoek worden meegezonden.  

 Onduidelijkheid bestaat wanneer het beleidskader Zon, dat is doorgeschoven vanuit maart, wordt 

geagendeerd. Dit zal worden meegenomen met de cyclus van juni. 

 

10) Rondvraag 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt; 

 

11) Sluiting 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van ….., nummer …. 

 

De griffier      De voorzitter  

 

 

 

Hans van der Graaff    Jos van Maanen 

 


