
 

Concept besluitenlijst presidium 15 november 2021 

Datum vergadering : 15 november 2021 

Aanvang : 20.00 uur 

Locatie : Digitaal via Zoom 

Voorzitter : Jos van Maanen 

Aanwezig : Fred Temminck (CU), Jos Rietbergen (VWB), Rita Boer Rookhuiszen-de Joode (D66),     

   Henk de Man (DB), Cor Nijhoff (LLBWB), Diane de Zeeuw (VVD), 

   Gerard Kievit (SGP), Richard Hoogveld (PvdA), Dittie van Zee-van Arendonk (CDA) 

Afwezig : Andrea Zierleyn (GL), Servaas Stoop (burgemeester), Lourens van Bruchem (SGP),    

   Gijsbert van de Water (VWB), Frank Broedelet (VVD), Petra van Kuilenburg (LLBWB) 

Griffier : Koen Steenbergen 

Besluitenlijst : Muriëlle de Wit 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 15 november 2021 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst 18 oktober 2021 en actielijst 15 november 2021 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. Bij de actielijst zijn geen aanvullingen. 

 

4. Evaluatie 

Men gaat in op het feit dat de Begrotingsraad tot middernacht heeft geduurd. Ondanks dat de fracties in het 

presidium akkoord waren met een start van de Begrotingsraad om 20.00 uur, zijn nu alle fracties van mening dat 

volgend jaar de Begrotingsraad gewoon weer omstreeks 17.00 uur moet beginnen. Er dient voldoende tijd te zijn 

voor discussie/debat, waar overigens de voorzitter voldoende gelegenheid voor gaf. Wel is er een opmerking 

geplaatst, die door de meerderheid is onderschreven, om bij de vergaderingen die worden uitgezonden via 

internet zoveel mogelijk via de voorzitter te spreken, anders is het voor de luisteraars niet meer te volgen. 

 

Ook is een opmerking gemaakt over de 2e beeldvorming in Heukelum (LOP en mobiliteitsagenda), wat men een  

slecht voorbereide avond vond met veel te lange presentaties en te weinig mogelijkheid voor inbreng.  

De griffie wordt dringend verzocht om te sturen op korte presentaties (handhaving afspraken over presentaties 

en voldoende gelegenheid inbouwen voor reflectie vanuit de zaal. Ook vraagt men zich af wat er die avond  

werkelijk aan informatie is opgehaald. 

 

Over de overige vergaderingen is men positief.  
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Over de wijze van vergaderen is afgesproken dat alle vergaderingen in november en december digitaal zullen 

plaatsvinden, met uitzondering van de beide besluitvormende raadsvergaderingen op 20 november en 21 

december. Die beide vergaderingen zullen vooralsnog fysiek worden gehouden zonder publiek in de Lingeborgh 

op 1,5 meter afstand van elkaar. 

 

5. Concept-planning raadcyclus december 2021, update (bestuurlijke) planning 2021 en planning 2022 

 

Concept-planning raadcyclus 2021-12 december (ter bespreking) 

Over de voorbereiding van de raadcyclus van december is het presidium van mening dat: 

- Bij het raadsvoorstel verkeersontsluiting Hellouw wordt de inbreng vanuit de bevolking node wordt 
gemist. Wat is er opgehaald, wat vinden de inwoners er van. 

- Ten aanzien van Beeldvorming 2 (welstandsbeleid en warmtetransitievisie) is gesteld door het 
presidium dat men voor beide onderwerpen een tijdslimiet van 1 uur per onderwerp voldoende acht. 
Hierbij verwijzend naar het bovengemelde over de presentaties. 

De overige stukken worden goedgekeurd en mogen door in de cyclus. 

Doorkijk naar de concept-planning voor januari 2022: 

- In de planning voor de Beeldvorming op 31 januari staat het Landschapsontwikkelingsplan weer 
opgenomen. Het presidium vraagt zich af of het conceptplan dan al gereed kan zijn als er een 
actualisatie en harmonisatie moet plaatsvinden. Het presidium ziet de bespreking hiervan deze keer 
graag goed voorbereid door de organisatie en geeft mee daar de tijd voor te nemen. Dus als het echt 
niet nodig is: dan schuif dit gerust een cyclus of desnoods 2 cycli door op de agenda. 

Bestuurlijk agenda 2022: 

- Het presidium is verbaasd over de nieuwe termen die gebruikt zijn in de kolom participatie. Uitgelegd is 
dat deze afkomstig zijn uit het door de raad vastgestelde participatiebeleid en de daarin vermelde 
participatieladder. Het presidium geeft aan dat dit de raad dan kennelijk is ontgaan bij de vaststelling 
van het participatieplan, maar vindt dat dit wel verwarring geeft als er een landelijke participatieladder 
bestaat waarin de termen genoemd staan die we tot op heden altijd hebben gebruikt. Is hier nog iets 
aan te doen? 

 

6. Overzicht diverse lijsten 

• Lijst afhandeling ingekomen stukken t/m 08-11-2021 

B2 06 Brief Voedselbank Rivierenland aan raad West Betuwe - huisvesting mei 2021. Het presidium vraagt 

wanneer de mogelijkheden nu eindelijk verkend zijn en zij hierover worden geïnformeerd. 

• Lijst afhandeling aangenomen moties t/m 08-11-2021 

• Lijst afdoening toezeggingen t/m 08-11-2021 

• Monitoren lijsten art. 50 RvO-vragen en technische vragen 

- Artikel 50 vragen: CDA vraagt naar de beantwoording van hun vraag (vragen) over het Bestemmingsplan 

Achterweg naast 68 te Herwijnen. Wanneer kan het CDA de beantwoording tegemoet zien? 
- VVD geeft aan gisteren opnieuw de vragen via de griffie te hebben gesteld die zij een jaar geleden ook 

heeft gesteld en waarop geen antwoord is gekomen. Algehele oproep aan zowel organisatie als de 
griffie om de controle op de afdoening te verbeteren. De vragen pas als afgedaan beschouwen als er 
ook daadwerkelijk antwoord is gegeven. 
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7. Ingekomen stukken 

- De informatie vanuit de e-mail van de griffierskring: tot uitstel van de raadsledenbijeenkomst voor het 

vervolgproces raadsonderzoek Avri naar 10 januari 2022 is voor kennisgeving aangenomen. Hierbij is wel 

opgemerkt dat er al een vergadering van de klankbordgroep RES 2.0 gepland staat, maar die is wellicht 

makkelijker te verschuiven dan de raadsledenbijeenkomst. 

- De diverse e-mails van ondernemers uit West Betuwe op de verworpen besluitvorming over het trafo-station 

Neerijnen zullen door de diverse fracties zelf naar de ondernemers worden beantwoord. De griffie wordt 

verzocht, in samenspraak met het college, om spoedig een datum te plannen met Liander voor een overleg 

(zoals voorgesteld in brief A9) om spoedig te komen tot een vervolg op de ontstane situatie. 

 

8. Verzoek 

Van het aanbod voor een werkbezoek aan de uitvoering dijkversterking GoWa maakt het presidium graag 

gebruik op vrijdagmiddag 18 februari 2022, tenminste als er dan ook iets te zien is. Met andere woorden zijn er 

dan werkzaamheden gaande en als het mogelijk is, graag ook plaatsing van constructies. 

 

9. Mededelingen 

• Aanmelding voor vergaderingen vanuit de fracties, de griffie constateert helaas dat dit vaak niet goed 

gaat. De griffie staat soms bij een zaal met een aanmeldlijst, met niet-aangemelde raads- en 

burgerleden. Hierdoor wordt soms de zaalcapaciteit (bijna) overschreden. Voor de griffie is dit een 

haast onmogelijke opgave, om de veiligheid en gezondheid te waarborgen. Eenieder zal dit meenemen 

naar zijn of haar fractie. Al dan niet accepteren van agenda-afspraken in de Outlook-agenda is geen 

goede graadmeter gebleken. Via mail aan de griffie is de beste en enige optie. 

• Nieuwsbrief Vereniging van Griffiers: de minister probeert de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 te 

verlengen, hierdoor (mogelijk) wijziging installatiedatum nieuwe raad naar woensdag 30 maart 2022. Dit 

is een landelijke dag, daar kunnen we niet van afwijken. De mail hierover is bijgevoegd bij dit punt. 

• Re-integratie Hans als griffier. Hij is nu maandag t/m woensdag aan het werk. Afspraak is dat Koen tot 

einde van het jaar de vergaderingen ’s avonds op zich neemt. Hans gaat het in januari weer overnemen. 

Jos Rietbergen bedankt Koen voor zijn inzet. 

 

10. Rondvraag 

De heer Nijhoff merkt op dat hij regelmatig wordt benaderd door (veelal) aanwonende inwoners van trajecten 

voor wegenonderhoud. Zij geven aan niet op de hoogte te zijn van de werkzaamheden, en er is dus met hen niet 

gecommuniceerd. Hij ziet graag dat het college hier actie op onderneemt. Koen zorgt ervoor dat deze vraag 

meegenomen wordt in het college van dinsdag 16 november. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun positieve inbreng en sluit de vergadering om 21.42 uur. 


