
 

Besluitenlijst presidium 

Datum vergadering: 18 oktober 2021 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: MFC De Pluk, Geldermalsen 

Voorzitter: Dittie van Zee-van Arendonk (plaatsvervangend voorzitter) 

Aanwezig: Fred Temminck (CU), Gijsbert van de Water (VWB), Rita Boer Rookhuiszen-de Joode 

(D66), Henk de Man (DB), Petra van Kuilenburg (LLBWB), Gian Bareman (SGP), Hennie 

Challik (PvdA), Frank Broedelet (VVD) 

Afwezig: Richard Hoogveld  (PvdA), Andrea Zierleyn (GL), Jos van Maanen (voorzitter), Servaas 

Stoop (burgemeester), Lourens van Bruchem (SGP) 

Griffier: Koen Steenbergen 

  

 

1. Opening 

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

 

2. Vaststellen agenda 18 oktober 2021 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst 20 september 2021 en actielijst 18 oktober 2021 

Actielijst: 

• Actie 11 wordt gesplitst in Burgerparticipatie en Burgerinitiatief. 

• Actie 17 is afgedaan en actie 23 blijft gehandhaafd. 

• Actie 22 is besproken in bilateraal tussen burgemeester/griffier en er is voorgesteld om dit niet in dit 

najaar nog te organiseren. Dit onderwerp zal wel in het inwerkprogramma voor de nieuwe raad worden 

opgenomen, maar ook als onderwerp Beeldvormend of avond Gebiedsgericht ontmoeten in 2022 

worden georganiseerd, waarbij ook de inwoners en organisaties zijn uitgenodigd. 

• Actie 22 wordt meegenomen in de bespreking bij de werkgroep vergaderstructuur die op maandag 25 

oktober 2021 wordt gehouden. 

 

4. Evaluatie 

• Gebiedsgericht ontmoeten 21 september (kennismaking primair onderwijs, school Tuil) 

o Goede opzet van de avond en goed om elkaar eens te spreken. 

• Besluitvormende raad 28 en 30 september 

o Goede vergaderingen geweest, doch er is nog tijdwinst te behalen door wat strakker voor te 

zitten. 

• Beeldvormende vergadering 5 oktober (omgevingsvisie Schildkamp Asperen) 

o Weinig visie, meer vaststelling huidig beleid met veronderstellingen die nergens terug te vinden 

zijn. Ook is er het idee dat de laatste beschikbare informatie niet bij de presentatoren bekend 

was. De enquête loopt nog. Wellicht dat de uitstel van invoering omgevingswet leidt tot 

vertraging terwijl wij graag een versnelling zien op de woningbouw in onze gemeente! 
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• Inloopavond verkeersmaatregelen Hellouw 6 oktober (dorpshuis Biskamp Hellouw) 

o Opmerkelijk dat er 3 varianten zijn opgehangen, terwijl al bekend is dat variant 3 niet haalbaar 

is. Die variant is al gesneuveld bij de Raad van State. We wachten de uitslag van de 

inwonersraadpleging af en zien het raadsvoorstel in december tegemoet. 

• Oordeelsvormende vergadering 12 oktober 

o Deze avond geconfronteerd met een acuut voorzittersprobleem! Alle fractievoorzitters zijn 

nogmaals opgeroepen om eens om te zien binnen de eigen fractie naar kandidaat-voorzitters! 

 

5. Concept-planning raadcyclus november 2021 en update (bestuurlijke) planning 2021 

• Wijze van vergaderen (fysiek/coronamaatregelen/vergaderzalen) 

o Uitwijk oordeelsvorming van De Pluk naar Gemeentewerkplaats Rijnstraat Geldermalsen 

▪ Gemeentewerkplaats optimaliseren t.a.v. goede wifi- en vaste verbinding is kostbaar en 

niet in november gereed, dus waarschijnlijk ergens begin 2022. 

o Andere optie: vergaderzaal Kuipershof 4 weer in gebruik nemen en werkplekken eruit 

▪ Deze optie wordt unaniem door het presidium ondersteunt! 

• Startnotitie werkgroep grootschalige huisvesting arbeidsmigranten (ter bespreking onderdeel financiën) 

o Kosten werkgroep zijn begroot op € 11,650,= inbrengen bij decemberwijziging. 

▪ Excursie op een zaterdag voor de hele raad naar Waalwijk wordt in november gepland 

▪ Aansluitend volgt een informatieavond met toelichting op de beide principeverzoeken 

• Informatiebijeenkomst toelichting Begroting 2022 wordt woensdag 20 oktober digitaal gehouden! 

• Er is ingestemd met de concept raadsagenda 26 oktober 2021 

o Moties Avri vanuit de raad West Betuwe worden ingediend door Leon van Dun 

• Er is ingestemd met de concept-raadsagenda 9 november 2021, aanvang 20.00 uur: 

o afgesproken dat iedere fractie 5 minuten de tijd krijgt (gericht op handhaven!) voor inbreng. 

o spreekvolgorde zelfde als bij perspectievennota. 

o raadsvoorstel raadsvoorzieningen is voorstel vanuit de raad, dus gaat raad met elkaar in debat 

en beantwoordt ook zelf zijn vragen! 

• Concept-planning raadcyclus 2021-10 november is besproken: 

o er is ingestemd met de concept-agenda’s beeldvorming 2 november, waarbij het presidium 

heeft afgesproken geen gebruik te willen maken van de mentimeter bij de Mobiliteitsagenda. 

o er is ingestemd met de concept-agenda oordeelsvorming 16 november 2021. 

o er is ingestemd met de concept-agenda beeldvorming BP buitengebied 23 november 2021. 

o er is geen opmerking gemaakt t.a.v. de raadsvoorstellen voor 30 november 2021. 

• Concept-planning raadcyclus 2021-11 december (doorkijk naar de laatste cyclus 2021): 

o er is ingestemd met de concept-agenda’s beeldvorming 14 december: 

▪ BV1 Welstandsbeleid en transitievisie warmte (wellicht Kindcentrum Meteren), 

• hierdoor oordeelsvorming en besluitvorming transitie warmte in 2022. 

▪ BV 2 Wonen 

• deze kan worden voorbereid door ambtenaar, Conny en Rita. 

• Bestuurlijke planning 2021 update 10.0: 

o het presidium heeft kennis genomen van deze update en ziet uit naar update 11.0, waarin de 

planning voor 2022 is opgenomen. 
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6. Overzicht diverse lijsten 

• Lijst afhandeling ingekomen stukken t/m 11-10-2021 

• Lijst afhandeling aangenomen moties t/m 11-10-2021 

• Lijst afdoening toezeggingen t/m 11-10-2021 

o BV06-05-2020: vragen CU over bouwen aan sociale kracht; 

▪ Wanneer kan de raad de toegezegde documenten nu eens tegemoet zien? 

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

o Verschil definiëren tussen art.50 – technische – schriftelijke vragen; nu veelal technische 

vragen nog in deze lijst. 

▪ Dit wordt ter bespreking meegenomen in de werkgroep vergaderstructuur. 

 

7. Ingekomen stukken 

• Brief Werkzaak Rivierenland: 

o als er wensen en/of verbeteringen zijn zullen de fracties die via de griffie kenbaar maken. 

• Brief Wille Donker advocaten (aangetekend): 

o LLB zal hier schriftelijke vragen over stellen aan het college. 

 

8. Verzoeken 

Er is geen verzoek ingediend voor deze vergadering. 

 

9. Mededelingen 

• Aanbesteding communicatiemiddelen nieuwe raads-/burgerleden via BWB: 

o veranderde wetgeving draagt de gemeente op devices (iPads) beschikbaar te stellen; 

▪ zal een verrekening met zich meebrengen in het fractiebudget. 

▪ fracties beslissen zelf over inzet van de huidige devices binnen de fractie! 

o financieel voordeel door gezamenlijke inkoop met Tiel en Culemborg; 

▪ nadeel: beperkt keuze vrijheid. 

o na de inventarisatieronde heeft Tiel alsnog beslist om de iPads voor raadsleden met 4G in de 

aanbesteding mee te nemen; daarop heeft Culemborg dit nu in beraad en ligt de keuze 

vanavond bij het Presidium voor; 

▪ nadeel van iPad met 4G voorziening is dat deze duurder is dan een standaard model, 

maar wellicht wel veiliger in gebruik. Ook nadeel is dat daarvoor waarschijnlijk een data-

abonnement nodig is, kostbaar maar wellicht kan gezamenlijke inkoop ook besparing 

opleveren. 

▪ verzoek om dit even te laten uitzoeken en het uitgangspunt voor WB is dat iedereen 

(dus zowel raad- als burgerleden) een iPad met 4G voorziening kan worden verstrekt. 

 

10. Rondvraag 

Van de rondvraag is in deze vergadering geen gebruik gemaakt. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur en wenst iedereen wel thuis! 


