Agenda vergadering presidium_2
Datum vergadering
Aanvang
Locatie
Voorzitter

: 18 oktober 2021
: 20.00 uur
: MFC De Pluk te Geldermalsen
: Dittie van Zee – van Arendonk

1. Opening
2. Vaststellen agenda 18 oktober 2021
3. Vaststellen besluitenlijst 20 september 2021 en actielijst 18 oktober 2021
4. Evaluatie
• Gebiedsgericht ontmoeten 21 september
• Besluitvormende raad 28 en 30 september
• Beeldvormende vergadering 5 oktober
• Inloopavond verkeersmaatregelen Hellouw 6 oktober
• Oordeelsvormende vergadering 12 oktober
5. Concept-planning raadcyclus november 2021 en update (bestuurlijke) planning 2021
• Wijze van vergaderen (fysiek/coronamaatregelen/vergaderzalen)
• Startnotitie werkgroep grootschalige huisvesting arbeidsmigranten (ter bespreking onderdeel financiën)
• Informatiebijeenkomst toelichting Begroting 2022, woensdag 20 oktober (zal digitaal plaatsvinden)
• Concept raadsagenda 26 oktober 2021 (ter instemming)
• Concept-raadsagenda 9 november 2021 (Begrotingsraad; ter instemming)
o RV krediet raadsvoorzieningen (t)huisvesting (ter instemming agendering)
• Concept-planning raadcyclus 2021-11 november (ter bespreking)
• Concept-planning raadcyclus 2021-12 december 2021 (doorkijk naar de laatste cyclus 2021)
• Overzichtsplanning beeldvorming en gebiedsgericht ontmoeten (ter informatie en kennisname)
• Concept agenda’s beeldvorming 2 november (nogmaals ingebracht ter kennisname)
• Concept-agenda gebiedsgericht ontmoeten 23 november 2021 (ter instemming)
• Concept agenda’s beeldvorming 14 december (ter instemming)
o E-mail invulling beeldvorming Wonen 14 december 2021
o Email agendering Transitievisie warmte december 2021/januari 2022
• Concept agenda oordeelsvorming 16 november 2021 (ter instemming)
• Raadsvoorstellen raadsvergadering 30 november 2021 (ter informatie en kennisname)
• Bestuurlijke planning 2021 update 10.0 (ter informatie en zo nodig bespreking).
6. Overzicht diverse lijsten
• Lijst afhandeling ingekomen stukken t/m 11-10-2021
• Lijst afhandeling aangenomen moties t/m 11-10-2021

Agenda presidium gemeente West Betuwe
Pagina 2 van 2

• Lijst afdoening toezeggingen t/m 11-10-2021
• Monitoren lijsten art. 50 RvO-vragen en technische vragen.
7. Ingekomen stukken
• Brief Werkzaak Rivierenland
o sluit de informatievoorziening aan bij de wensen van de raad of zijn er suggesties voor
verbetering van de financiële maandrapportages?
• Brief Wille Donker advocaten (aangetekend)
o Wegens uitblijven reactie van B&W op sommatie tot handhaving omgevingsvergunning spuiten
fruitboomgaard Rijksstraatweg 60 Buurmalsen
o Verzoek aan raad om invulling te geven aan de controlerende taak en het college hierop te
bevragen naar het uitblijven van het handelend optreden.
8. Verzoek
9. Mededelingen
• Aanbesteding communicatiemiddelen nieuwe raads-/burgerleden via BvoWB.
10. Rondvraag
11. Sluiting

