
 

Besluitenlijst presidium 
 

Datum:  14 december 2020, digitaal via Zoom, 20.00 uur 

Zaak:   

Voorzitter:  Jos van Maanen 

Aanwezig:  Dittie van Zee-van Arendonk (CDA),  

  Fred Temminck (CU), Gijsbert van de Water (VWB),  

  Rita Boer Rookhuiszen-de Joode (D66), 

Henk de Man (DB), Richard Hoogveld (PvdA),  

Cor Nijhoff (LLBWB), Jur van de Lecq (GL), Frank Broedelet (VVD), Servaas Stoop 

(burgemeester), Kirsten Dingemanse (communicatieadviseur griffie), Lourens van 

Bruchem (SGP) sluit aan bij agendapunt 5 

Afwezig:  Petra van Kuilenburg (LLBWB), Andrea Zierleyn (GL) 

Griffier:  Hans van der Graaff 

Notulen:  Muriëlle de Wit (griffie) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, raadscommunicatieadviseur Kirsten 

Dingemanse sluit deze keer aan om toelichting te geven en vragen te beantwoorden over het 

raadscommunicatieplan. 

Cor geeft een update over de gezondheid van Mario Kock en Petra van Kuilenburg. 

 

2. Vaststellen agenda 14 december 2020 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

3. Vaststellen besluitenlijst en actielijst van 19 oktober 2020 

Besluitenlijst 

- De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

Actielijst 

- Punt 17, vergaderstructuur Beeldvorming. Dittie is benieuwd wat de status hier van is. De voorzitter 

verwijst naar wat bij het presidium van 16 november is afgesproken: 

De commissie vergaderstructuur komt in februari weer bijeen, daarom het besluit over de mogelijkheden 

rond beeldvorming in het presidium van januari 2021 nemen. 

Met deze aanvullingen wordt de actielijst vastgesteld. 

 

4. Afronding cyclus december 2020 en vergaderwijze 

- Naar aanleiding van  de toespraak van de minister-president inzake de aangekondigde lockdown, besluit 

het Presidium dat de besluitvormende vergaderingen van december, alsook de beeldvormende en de 

oordeelsvormende voorronden in januari digitaal zullen plaatsvinden.  

- De besluitvormende raadsvergadering van 26 januari 2021 zal vooralsnog fysiek plaatsvinden; dit in 

afwachting van de bevindingen aan het einde van de lockdown-periode (19 januari a.s.) 
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- Concept raadsagenda 15 december 

 

- Concept raadsagenda 17 december 
Deze vergaderingen vinden digitaal plaats. 15 december toegevoegd het verzoek tot bespreking van de 
beantwoording van de vragen van de fractie CDA inzake de verhoging vastrecht afvalstoffenheffing AVRI. 

 

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

- Concept agenda’s Beeldvorming 

o Deze worden ongewijzigd vastgesteld. Bij de economische avond is het verzoek van sommige 

leden voldoende tijd en aandacht te besteden in de breakout-rooms voor de discussies, en input 

op te halen via belanghebbenden bij de economische avond. Men vraagt of afkortingen zoals 

BUCK en DTNP (adviesbureaus) voortaan toegelicht kunnen worden. 

o Verder wordt aangegeven dat stellingen kunnen werken om de discussie op gang te helpen en er 

goede ervaringen met de Mentimeter (online polling- en presentatietool) zijn. 

o Tot slot zullen de agenda’s van de beeldvorming verdere worden ingevuldin presidium van 18 

januari). 

 

- 2021 Planning BeeldVorming en GeBiedsgerichtOntmoeten 

o Gebiedsgericht ontmoeten is met de huidige maatregelen voorlopig niet mogelijk 

- Concept agenda’s Oordeelsvorming 

o Oordeelsvormende vergadering 1 op 12 januari  2021, deze vergadering zal digitaal plaatsvinden 

Toegevoegd agendapunt inzake Voorstel tot instemming beantwoording Zienswijzennota en 

gewijzigde vaststelling Ontwerpbestemmingsplan dijkversterking Gorinchem-Waardenburg 

(oorspronkelijk OV-2) 

o Oordeelsvormende vergadering 2 op 12 januari 2021, deze vergadering zal digitaal plaatsvinden 

Toegevoegd bespreking Ingekomen stuk C142 “evaluatie uitkeringsgerechtigden met klantprofiel 

4; verzoek vanuit fractie CU in de raad van 24-11-20 

Toegevoegd bespreking (beleid) Schuldhulpverlening; verzoek vanuit de fractie D66 in de raad van 

24-11-20  

 

Beide stukken waren oorspronkelijk toegezegd op de agenda van de denktank Sociaal Domein; 

Het Presidium oordeelt echter dat deze beter thuishoren in een oordeelsvormende vergadering 

 

- Bestuurlijke planning 2021 

o De bestuurlijke agenda 2021 zal worden geagendeerd in een oordeelsvormende vergadering. 

 

6. Overzicht diverse lijsten 

- Lijst afhandeling ingekomen stukken t/m  07-12-2020 

Rita wil een compliment maken over afhandeling schriftelijke vragen, waar hoort dit thuis? Kan bij 

eerstkomende raadsvergadering bij Medelingen 
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- Lijst afhandeling aangenomen moties t/m 07-12-2020 

Cor Nijhoff, vraag over Speeltuinenbeleid, over het erratum dat is toegevoegd. De griffier legt uit dat dit 

een aanvulling/toelichting is op het raadsvoorstel,  geen wijziging in het besluit. Hierdoor is een 

amendement niet nodig 

- Lijst afdoening toezeggingen t/m 07-12-2020 

Geen opmerkingen. 

- Monitoren lijst art. 50 RvO-vragen 

De griffier legt uit dat deze lijst art. 50-vragen is opgesteld om te kunnen bewaken of de termijn van deze 

vragen al dan niet wordt overschreden. De voorzitter merkt op dat er ook een ander type vragen is, die hier 

niet bij staan. De discussie hierover volgt nog na de notitie van Hans, die in een volgend presidium volgt. 

Rita vraagt wanneer beantwoording volgt over algoritmes (burgemeester: 15 december in college).. 

 

 

7. Mededelingen 

- Raadscommunicatieplan dat als bijlage aan deze agenda is toegevoegd wordt door Kirsten 

Dingemanse, raadscommunicatieadviseur toegelicht, waarbij via een enquête onder inwoners als 

belangrijkste doelstellingen het informeren en laten participeren van burgers is opgehaald. 

 

Alle fracties spreken hun complimenten en waardering aan Kirsten uit over het plan, en zijn het er over 

eens dat dit een “werkdocument” is, en niet(s) statisch, maar dat het wel goed is het plan te bespreken 

in een oordeelsvormende- of raadsvergadering.  

 

Nog enkele vragen; 

o Jur van der Lecq, GL, vraagt zich af of Facebook nog wel het medium is om jongeren te 

betrekken. Is Instagram niet beter? En is er een tijdslijn om aan te geven wanneer inwoners 

kunnen participeren in plaats van alleen hoe? En of er gekeken is naar crisis- en 

calamiteitencommunicatie in deze nota. 

o Gijsbert van de Water vraagt zich af hoe de afstemming met het weekblad West Betuwe is over 

de verslaglegging van vergaderingen en de communicatie hierover naar de inwoners. 

o Lourens vraagt zich af hoe en wanneer de pagina die wij als gemeente vullen, dichterbij de 

inwoners krijgen. Verder is hij benieuwd naar de status van de gesprekken met het weekblad 

West Betuwe. 

o Suggestie van de voorzitter is het onderwerp communicatie te agenderen in de 

raadsvergaderingen. 

o De burgemeester geeft aan dat het gesprek met het weekblad is geweest, een dezer dagen 

wordt besloten in het college of er contractverlenging plaats gaat vinden. 

o Het plan is van de griffie, in samenspraak met de raad, dus dat dit in een vergadering wordt 

besproken, vindt de griffier heel logisch. Dit plan staat los van contracten, journalisten e.d. dat 

bij de portefeuillehouder thuishoort. 

o Als laatste beantwoordt Kirsten de gestelde vragen. Er moet op een andere manier gekeken 

worden om jongeren te betrekken, zij denkt aan de jongerenraad. Twitter wordt nu meer 

gebruikt dan Facebook, ze is al bezig om Facebook meer in te zetten. Crisiscommunicatie is 
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meer iets voor de centrale afdeling communicatie, maar de samenwerking met de griffie is 

goed en er is een gezamenlijke uitstraling naar de inwoners. 

 

o De griffie kijkt naar een datum waarop dit plan kan worden besproken en koppelt dit terug in het 

– volgende – presidium. 

 

- Notitie Vragen (volgt), zie agendapunt 6, art. 50-vragen. 

 

 

8. Verzoeken 

- Vergunningsaanvraag The Dutch (informatienota IN128) en  

- De vragen over de verhuur rond het kasteel Neerijnen. 

Deze beide onderwerpen staan geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 december 2020. 

 

- IN142 hoort volgens de griffier niet thuis bij het platform “Denktank Sociaal Domein”, dit zijn twee 

onderwerpen die al uitgewerkt zijn en beter kunnen worden geagendeerd in een oordeelsvormende 

vergadering in januari, omdat dit, zeker bij een ingekomen stuk van 24 november, niet te lang moet 

blijven liggen. Conclusie is om deze dan onder te brengen in oordeelsvorming 2 op 12 januari a.s. 

 

- De beantwoording van de vragen over de Avri wordt verplaatst van 17 naar 15 december, vanwege het 

AB Avri op 17 december (overdag). 

 

- Speeddaten met leerlingen van De Lingeborgh, digitaal via Zoom op vrijdag 12 maart van 14.00-16.15 

uur. Omdat dit document in het RIS niet voor iedereen zichtbaar is, wordt hiervoor een uitnodiging via de 

Dagmail aan de raad verstuurd. Sommigen kennen dit al, leuk om mee te doen, goed initiatief. 

 

- Voortgang motie onderzoek Avri. Zie mail griffier van 4 december jl.: waarin hij voor de gemeente West 

Betuwe voorstelt, deze notitie te agenderen voor de besluitvormende raadsvergadering van 17 

december a.s. Dat betekent dat deze notitie (vervat in een kort raadsvoorstel) zonder oordeelsvorming 

aan de besluitvormende raad zal worden voorgelegd. Dat betekent tevens dat er vanuit West Betuwe 

moet worden nagedacht welk raadslid (1 per gemeente) zitting wil nemen in de begeleidingsgroep. 

 

9. Evaluatie 

- Dittie van Zee merkt op:  

o dat de presentatie bij de beeldvorming van het Speelruimtebeleid meer vragen opriep, dan dat er 

antwoorden gegeven werden;  

o Er bij de woordvoering door de fracties beter moet worden gekeken naar eventuele (schijn van) 

belangenverstrengeling; zij verwijst hierbij naar de oordeelsvormende vergadering over de 

kadernota dorpshuizen; 

o Bij de oordeelsvormende vergadering is besproken het kopje “Inclusie”  toe te voegen aan het 

format van de raadsvoorstellen; 
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o het agendapunt Mededelingen ook echt gebruikt wordt door portefeuillehouders of leden van 

GR-en de raad actief te informeren. 

 

- De burgemeester geeft aan m.b.t. de opmerking over de (schijn van) belangenverstrengeling dat, 

wanneer de fractie daar moeilijkheden in voorziet – ook in de beeldvorming naar buiten toe – het te 

overwegen is te kiezen voor een andere woordvoerder; 

 

10. Rondvraag 

Dittie vraagt zich af of er in plaats van een nieuwjaarsreceptie nog een nieuwjaarsboodschap van de 

burgemeester in een andere vorm komt. De burgemeester geeft aan dat er een boodschap komt in het weekblad 

West Betuwe en nog een filmpje. 

 

11. Sluiting 

Om 22.02 uur dankt de voorzitter de aanwezigen en beëindigt de vergadering. 


