
 

Agenda vergadering presidium 

Datum vergadering : 13 december 2021 

Aanvang : 20.00 uur 

Locatie : Digitaal via Zoom 

Voorzitter : Jos van Maanen 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 13 december 2021 

 

3. Vaststellen besluitenlijst 15 november 2021 en actielijst 13 december 2021 

 

4. Evaluatie 

• Oordeelsvormende vergadering 16 november 

• Gebiedsgericht ontmoeten/beeldvorming 23 november (BP Buitengebied Geldermalsen) 

• Besluitvormende raad 30 november 

• Oordeelsvormende vergaderingen 7 december 

 

5. Concept-planning raadcyclus januari 2022, update (bestuurlijke) planning 2022 

• Wijze van vergaderen (fysiek/coronamaatregelen/vergaderzalen): door de beschikbaarheid van 

zaalruimte in januari en verlenging coronamaatregelen ook deze maand digitaal 

• Griffie: Memo oefenen nieuw vergaderstelsel (ter informatie en kennisname) 

• Concept-agenda raadsvergadering 21 december 2021 

• Concept-planning raadcyclus 2022-01 januari (ter bespreking) 

o Concept-agenda’s Beeldvorming 11 januari (nogmaals ter kennisname) 

o Concept-agenda’s Beeldvorming 31 januari (cyclus februari) 

o Concept-agenda’s commissies S/F/M 18 en 19 januari 

o Raadsvoorstellen raadsvergadering 1 februari 

• Concept-planning raadcyclus 2022-02 februari (ter informatie en doorkijk naar de volgende cyclus) 

• Overzichtsplanning beeldvorming en gebiedsgericht ontmoeten (ter informatie en kennisname) 

• Bestuurlijke planning: 

o update 2022-02 (ter informatie en zo nodig bespreken) 

 

6. Overzicht diverse lijsten 

• Lijst afhandeling ingekomen stukken t/m 06-12-2021 

• Lijst afhandeling aangenomen moties t/m 06-21-2021 

• Lijst afdoening toezeggingen t/m 06-12-2021 

• Monitoren lijsten art. 50 RvO-vragen en technische vragen. 
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7. Ingekomen stukken 

• Liander: brief met voorstel tot verschuiven uitbreiding regelstation Neerijnen 

o Indien uw Raad in staat is om dit jaar (december 2021) akkoord te gaan met het verschuiven 

van de uitbreiding, dan zal direct aansluitend een bestemmingsplan worden opgesteld en 

worden voorgelegd aan uw Raad. Enkel indien voor de raadsverkiezingen een bestemmingsplan 

aan uw raad kan worden voorgelegd, is het mogelijk om de vertraging te beperken. 

• Werkgroep onderwijs en stichting hoogbegaafd: email met bijlage 

o Toezending compilatie debat “ziek van school” en verzoek om met de werkgroep in contact te 

treden over het onderwerp? 

 

8. Verzoeken 

• LLB: scoutingvereniging Graaf van Gelre te Geldermalsen 

• VVD: agenderingsverzoek ingekomen stukken B1 01 t/m 03 in eerstvolgende raadcyclus 

• CU: vraagt n.a.v. IN120: startdocument onderwijsvisie gemeente West Betuwe, hoe invulling gegeven 

kan worden aan de inbreng van de raad 

• Griffie: Memo verkiezingen, verkiezingspagina’s of verkiezingskrant Kontakt 

• Team fysiek: Memo stand van zaken Mirt A2 (procesvoorstel behandeling in januari 2022) 

• College B&W: planningsvoorstel verplaatsing behandeling gebiedsvisie Waardenburg in Bestuurlijke 

Agenda 

 

9. Mededelingen 

• Wijzigingen vergaderschema 2022 

o Door de verplaatsing van de installatieraad in maart naar de 30e en daardoor de afscheidsraad 

naar de 29e (de maart cyclus is de laatste vergadercyclus van de huidige raad) 

o Door toepassing van de voorgestelde aanpassingen vanuit de werkgroep vergaderstructuur 

o Door de beschikbaarheid van de zaalruimte in sommige maanden in de Lingeborgh 

• Politie Oost-Nederland: brief proces meerjarenbeleidsplan 2022 in 2e helft van komend jaar 

• College B&W: tussenbericht uitstel beantwoording art.50 vragen CDA over elektriciteitsregelstation 

Neerijnen 

 

10. Rondvraag 

 

11. Sluiting 


