
 

Besluitenlijst presidium 
 

Datum:  19 april 2021, digitaal via Zoom, 20.00 uur 

Zaak:   

Voorzitter:  Jos van Maanen 

Aanwezig:  Dittie van Zee-van Arendonk (CDA), Fred Temminck (CU), Jos Rietbergen (VWB),  

  Rita Boer Rookhuiszen-de Joode (D66), Klaartje de Heus (DB), Richard Hoogveld  

  (PvdA), Cor Nijhoff (LLBWB), Petra van Kuilenburg (LLBWB), Frank Broedelet (VVD),  

  Servaas Stoop (burgemeester), Lourens van Bruchem (SGP) 

Afwezig:  Gijsbert van de Water (VWB), Andrea Zierleyn (GL), Henk de Man (DB) 

Griffier:  Hans van der Graaff 

Notulen:  Muriëlle de Wit (griffie) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 Cor Nijhoff verwijst naar de mail van Andrea Zierleyn. Hij sluit zich hierbij van harte aan en wil benadrukken 

dat de berichtgeving laat is en gewijzigd. Hij wil graag dat dit genotuleerd wordt. 

 

Naar aanleiding van agendapunt 4, afronding cyclus maart, raadsvoorstel RV2021-030 Bestuurlijke agenda 

2020 Werkzaak Rivierenland is het verzoek wethouder Ton van Maanen dit voorstel aan het presidium toe te 

lichten. De leden van het presidium willen echter eerst graag de uitleg van de griffier horen. 

 

2. Vaststellen agenda 19 april 2021 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

3. Vaststellen besluitenlijst en actielijst 22 maart 2021 

Besluitenlijst 

- De besluitenlijst wordt vastgesteld; 

Naar aanleiding van een vraag van Cor Nijhoff m.b.t. de herdenking op 4e mei, geeft de burgemeester aan 

dat de opzet hetzelfde zal zijn als vorig jaar: met een kranslegging in kleine kring 

 

 Actielijst 

- Over de actielijst zijn twee vragen: 

1. Klaartje de Heus wil weten wat de stand van zaken is van punt 17. De griffier licht toe dat dit al 

een onderwerp is in de werkgroep Evaluatie Vergaderstructuur waar Conny Smeekes van de 

griffie aan deelneemt, waarin 3 soorten beeldvorming worden onderscheiden. 

Richting voorzitters en raad moet er duidelijkheid komen over spreektijd raads- en burgerleden. 

Inwoners moeten in ieder geval als eerste aan het woord en aan bod komen. Er is een training 

voor voorzitters gepland op 21 april en er is een tekst gestuurd die bij aanvang van vergaderingen 

wordt gemeld aan deelnemers. 
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2. Dittie van Zee is benieuwd naar stand van zaken bij punt 11. Ook dit wordt opgepakt via de 

ambtelijke organisatie én de raad door Conny Smeekes en Kirsten Dingemanse van de griffie. De 

vaststelling van het Participatiebeleid en de Participatieverordening komt in het najaar richting de 

raad in aansluiting hierop. 

 

4. Afronding cyclus april 2021 

De besluitvormende raadsvergadering van 29 april 2021 zal digitaal plaatsvinden. 

Met betrekking tot de raadsvergadering van 29 april a.s.: 

- Het onderwerp inzake de bestuurlijke rapportage Werkzaak, inclusief de toestemming die het college 

vraagt in te mogen stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling, is oordeelsvormend 

geagendeerd. 

Afhankelijk van de conclusies van die oordeelsvormende behandeling zal al dan niet ook een besluit 

worden genomen in dezelfde vergadering . 

5. Concept-planning raadcyclus mei 2021 en (bestuurlijke) planning 2021 

Alle vergaderingen van de cyclus van mei 2021 zullen digitaal plaatsvinden.. 

 

Met betrekking tot de beeldvormende voorronden van 6 mei a.s heeft het Presidium de agenda’s herschikt: 

- Beeldvorming 1: Uitvoeringsagenda ‘Bouwen aan Sociale Kracht” + Harmonisatie Sport 
- Beeldvorming 2: Bestemmingsplan Dijkversterking Tiel Waardenburg + Gebiedsmarketing. 

 

Met betrekking tot de beeldvormende voorronden van 1 juni a.s.: 

- Het onderwerp ‘Kennismaking jongerenraad’ is conform vastgesteld; 
- Er zal een extra beeldvormende voorronde worden georganiseerd inzake het bijpraten over een aantal 

ontwikkelingen in Grondexploitaties. Besluitvorming hierover zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 
8 juli a.s. (MPG), 
Het betreft een besloten voorronde die daarom fysiek zal worden georganiseerd in de raadszaal van 
Geldermalsen. 

 

Met betrekking tot de oordeelsvormende voorronden van 11 mei a.s. 

- De agenda van de oordeelsvormende voorronde 1 is ongewijzigd vastgesteld 
- Het onderwerp inzake de eventuele aankoop van preferente aandelen Stedin is toegevoegd aan de 

agenda van de oordeelsvormende voorronde 2. Voor dit onderwerp is nog geen collegebesluit genomen;  
verzoek aan het college is dit zo spoedig mogelijk toe te zenden 

- Voor beide voorronden heeft het Presidium de voorzitters het advies gegeven de vergadering om 22.30 
uur te beëindigen, dan wel direct na het afsluiten van het onderwerp dat dan aan de orde is.  
De overige onderwerpen (zowel van OV1 als OV2) zullen dan doorschuiven naar 18 mei. 
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Met betrekking tot de informatieve bijeenkomst van 21 juni a.s., inzake de P&C-cyclus: 

- Het voorstel met betrekking tot de wijziging van de financiële verordening (ex art 212 GW) zal op die 
avond beeldvormend worden besproken; Daarna wordt het voorstel, zonder oordeelsvormende voorronde, 
voor besluitvorming geagendeerd op de agenda van de raadsvergadering van 8 juli 2021. 

- Fred Temminck heeft nog een vraag over de bestuurlijke planning met betrekking tot jeugdbeleid en 

preventiebeleid, die is daarin niet terug te vinden. Omdat zowel de burgemeester als de griffier niet weten 

wat hierover de stand van zaken is, zal Fred Temminck deze vraag schriftelijk via de griffie stellen. 

 

6. Overzicht diverse lijsten 

 

Lijst afhandeling ingekomen stukken t/m 16-04-2021 

Hier zijn geen opmerkingen over. 

 

Lijst afhandeling aangenomen moties t/m 16-04-2021 

Fred Temminck vraagt waar de motie Verkoop gemeentehuis Asperen is gebleven. Deze motie had er op moeten 

staan. Deze is er waarschijnlijk met het bijwerken ten behoeve van de actualiteit per ongeluk daar  niet in 

meegenomen. De griffie gaat dit na. 

 

Lijst afdoening toezeggingen t/m 16-04-2021 

Hier zijn geen opmerkingen over. 

 

Monitoren lijst art. 50 RvO-vragen en technische vragen. 

Hier zijn geen opmerkingen over. 

 

7. Notitie Vragen en Inlichtingen 

Hans van der Graaff licht dit toe. De notitie is een concept en nog niet besproken met de organisatie. Hij zou het 

op prijs stellen als de leden dit delen met hun fractie, om na te gaan of raadsleden zich herkennen in deze manier  

van werken. De notitie kan dan het volgend presidium worden geagendeerd met de input vanuit de organisatie én 

de fracties. 

- Dittie van Zee wil als aanvulling al meegeven dat het soms lastig zoeken is antwoorden bij vragen te vinden  

in het RIS. Is er verder nog een manier te vinden om vragen/antwoorden te koppelen aan het raadsvoorstel 

dat het betreft. 

- Frank Broedelet sluit zich aan bij de opmerkingen van Dittie van Zee. Verder vraagt hij zich af hoe de notitie  

wordt behandeld. De voorzitter meldt dat alle “zienswijzen” van de organisatie en fracties worden 

verzameld en zoals gemeld als input dienen bij het volgende presidium. 

- Rita Boer-Rookhuiszen heeft de notitie al besproken binnen haar fractie. Prima notitie, wel een vraag over de 

 30 dagen-termijn (conform het Reglement van Orde) van het college die in de notitie niet terug te vinden is. 

Conclusie hiervan is alom complimenten voor de notitie: de griffie verzamelt de zienswijzen van de fracties, 

samen met die van de organisatie samenvoegen tot een document dat uiteindelijk doorgevoerd kan worden in de 

organisatie. 

 

De burgemeester verlaat i.v.m. een andere afspraak de vergadering. 
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8. Verzoeken 

Onderstaande verzoeken zijn afgehandeld bij agendapunt 5. 

 Agendering verordening 212 

 Toelichting vanuit organisatie op grondexploitaties 

 Uitgifte extra aandelen Stedin. 

 

9. Mededelingen 

Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. 

 

10. Evaluatie 

- Dittie van Zee vindt het grote aantal vergaderingen qua planning, met name vorige week pittig. Snapt dat 

dit een uitdaging wordt, maar vraagt hier toch aandacht voor. 

- Jos Rietbergen vraagt naar de status van zijn artikel 52-vragen. De griffier geeft aan dat deze conform het 

Reglement van Orde, schriftelijk of mondeling worden beantwoord tijdens de eerstvolgende in mei of 

daaropvolgende raadsvergadering in juni. Hier wordt dan een agendapunt voor aangemaakt. 

- Fred Temminck wil nog maar eens aandacht vragen voor het misbruik van de rondvraag tijdens de 

raadsvergadering. Actualiteit is vaak ver te zoeken en deze vragen kunnen echt schriftelijk afgehandeld 

worden. Ook werd de communicatie tussen de voorzitter en Jos Rietbergen tijdens de laatste 

raadsvergadering als onprettig en ongepast ervaren. 

- Lourens van Bruchem sluit zich hierbij aan. 

- Rita Boer-Rookhuiszen hoopt en denkt dat fysiek vergaderen hier weer bij kan helpen, zaken gemakkelijker 

uit te spreken en meer compassie met elkaar te hebben. Door digitaal vergaderen lopen emoties soms 

hoog op. Voorzitters na een uur korte pauze laten inlassen kan ook helpen. 

 

11. Rondvraag 

- In de notitie van Hans van der Graaff staat de rondvraag ook vermeld. Hij vraagt raadsleden hier ook naar 

te kijken om hier input voor te geven. 

- De rondvraag van Klaartje de Heus over de BSR is inmiddels schriftelijk beantwoord. Na 31 mei is hun 

kantoor weer fysiek bereikbaar. 

- De tip van Dittie van Zee om een rondvraag voor 16.00 uur op de dag van de raadsvergadering te stellen 

gaat ze gieten in de zienswijze op de Notitie vragen stellen. 

- Frank Broedelet bereiken hem vanuit zijn achterban negatieve berichten over het opereren van de ODR. De 

voorzitter geeft de formele routing aan dat de vragen gesteld moeten worden, de antwoorden af te 

wachten en deze aan de orde stellen in de raadsvergadering. Hiervoor kan dan een agendapunt voor 

ingeruimd worden om er daadwerkelijk handen en voeten aan te geven. Frank Broedelet gaat hier een 

voorzet voor maken. 

 

12. Sluiting 

Om 22.15 uur dankt de voorzitter de aanwezigen en beëindigt de vergadering. 


