
 

Besluitenlijst presidium 

Datum vergadering: 20 september 2021 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Dorpshuis De Poort, Zworrelstraat 79 te Herwijnen 

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), Petra van Kuilenburg (LLBWB), Servaas Stoop (burgemeester), Lourens van 

Bruchem (SGP) 

Afwezig: Frank Broedelet (VVD), Andrea Zierleyn (GL) 

Griffier: Koen Steenbergen 

Besluitenlijst: Muriëlle de Wit 

 

 

1. Opening 

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

 

- Er is geen digitale uitzending (meer), de vergadering is fysiek en openbaar. 

- Opmerking vooraf van de voorzitter: het RvO voorziet niet in een agendacommissie. Het presidium 

bepaalt de agenda, waarbij elke fractie 1 lid of plaatsvervanger afvaardigt. Het seniorenconvent komt 

minimaal 1 x per jaar bijeen, maar heeft andere doelen.  

- De voorzitter licht de situatie (van de vrouw) van Hans toe. Een aantal zaken vinden wel voortgang, maar 

zijn dossiers worden op een andere manier opgepakt, evt. met externen. Zoals bv. de commissie 

vergaderstructuur. De voorzitter geeft als tip mee daar de agendacommissie in mee te nemen. 

- Petra vraagt wanneer haar vragen van mei jl. worden opgepakt, nu Hans is uitgevallen. Koen legt uit dat 

dit niet voor het eind van het jaar wordt opgepakt, want de notitie moet ook nog via het MT en het 

college. Koen laat dit verder over aan Hans, het is zijn notitie. 

- Rita neemt evt. punten van Andrea mee naar het presidium, zij is niet haar vervanger. 

 

2. Vaststellen agenda 20 september 2021 

- Lourens geeft aan om 21.45 uur de vergadering te moeten verlaten.  

- Bij punt 8 Verzoeken, herinnert Fred de griffier aan het verzoek dat hij heeft ingediend. De griffier heeft 

deze al meegenomen. 

De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
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3. Vaststellen besluitenlijst 23 augustus 2021 en actielijst 20 september 2021 

 

Besluitenlijst 23 augustus 2021 

• Kennismaking primair onderwijs GBO pag. 2, moet 21 september zijn merkt Dittie op. 

• Petra vraagt wat de status is van IN060. De burgemeester licht toe dat de bedragen van de dwangsom 

zijn toegelicht aan Hans Daudeij en zijn vragen daarmee zijn afgedaan. 

Hiermee wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

 

 Actielijst 20 september 2021 

• Punt 11, burgerparticipatie, geeft Koen aan dat hieraan aandacht wordt besteed in het raadsvoorstel 

burgerinitiatief dat aan de raad wordt voorgelegd. 

• De invulling burgerparticipatie wordt meegenomen in het inwerkprogramma van de nieuwe raad. 

• Punt 17 kan gekoppeld worden met punt 23, het wachten is op een externe die voor projecten van Hans 

wordt aangetrokken. Koen pakt dit met hem/haar op om deze persoon op de hoogte te brengen. 

• Punt 18 Gebiedsgericht ontmoeten is nu op aanvraag, maar de ideeën hierover moet volgens het 

presidium via de bestuurlijke agenda worden ingepland. Voor het volgend presidium de fracties aan 

laten geven, hoe zien ze die avonden, hoe die te organiseren, in welke vorm, wat stel je je daar bij voor. 

• Punt 20, integriteit, wordt opgenomen in het inwerkprogramma van de nieuwe raad. 

• Punt 22 Ondermijning/veiligheidsbeleid ook als onderwerp voor de nieuwe raad bij het 

inwerkprogramma op te nemen. Rita ziet het onderwerp juist graag gekoppeld aan gebiedsgericht 

ontmoeten, om inwoners ook iets hierover mee te geven, met bv. een boeiende spreker. Koen en de 

burgemeester stemmen dit met elkaar af.  

• Punt 24 komt nog terug. 

• Punt 25 is op 24 augustus al afgedaan. 

 

4. Evaluatie beeldvorming en oordeelsvorming september 2021 

Koen spreekt zijn ergernis uit over de oordeelsvorming van 14 september jl.  

5 fracties hadden problemen met de zaalopstelling. Vanuit de griffie wordt geprobeerd om aan de 

coronamaatregelen te voldoen, het valt dan zwaar als een aantal fracties hier meteen al zo’n punt van maken. 

Dan de insprekers, 6 aangekondigd, al coulant geweest met 3 minuten spreektijd. Een raadslid valt daarover op 

een intimiderende manier: geef ruim baan aan inwoners. De voorzitter heeft daarom maar de tijd laten gaan, 

waardoor dit uitliep naar 3 kwartier. Interrupties over en weer, de voorzitter en het RvO worden genegeerd. Hier 

elkaar als raadsleden op – kunnen – wijzen. Het betreffende raadslid wordt hier door Koen persoonlijk nog even 

over benaderd. 

In de uitloop van 15 september is vooraf door de voorzitter en Koen goed doorgesproken en ging het (veel) 

vlotter. 

Voorzitter geeft aan dat de interrupties als 2e, 3e en 4e termijn worden opgepakt. Hierin eenieder zichzelf een 

spiegel voorhouden. 

Het afvoeren van het voorstel ‘Spijkse Kweldijk’, is politiek niet handig geweest. Ook hierop reflecteren richting 

de toekomst. 

Maar overall werden de oordeelsvormende avonden als goed ervaren, complimenten voor de griffier en 

voorzitter dit zo afgehandeld hebben. 

Corona technisch gezien was De Pluk te krap ingedeeld, hier komt de griffie op terug. 
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5. Concept-planning raadcyclus oktober 2021 en update (bestuurlijke) planning 2021 

• Wijze van vergaderen (fysiek/digitaal) 

Na 25 september vervalt de 1,5 meter. Uit respect voor anderen dit handhaven wanneer mogelijk. In De 

Lingeborgh gaat dit wel, maar de kleine zaal in De Pluk is hier eigenlijk niet geschikt voor. Door de 

streamgeneratoren moeten besluit- en oordeelsvormende vergaderingen in De Pluk en De Lingeborgh 

plaatsvinden. Een grotere zaal voor OV2 moet naar gekeken worden, bv. De Veiling wordt als suggestie gedaan. 

Bij de Pluk moet men al om 22.30 uur afsluiten. Eerder starten is niet voor iedereen een optie, dus het blijft 

20.00 uur. De voorzitter geeft persoonlijk aan de uitloopavonden een te grote vergaderdruk te vinden op zijn 

gezin(sleven). Rita vindt dat net zoals andere grote gemeenten deze raad overdag moet starten met vergaderen. 

Over nadenken dat veel onderwerpen niet op de agenda’s thuishoren en niet te veel in details gaan treden.  

• Concept-agenda gemeenteraad 28 september 2021: Agendering raadsrapport “storten en tekorten” 

overdracht stortplaats Avri 

Unaniem zijn de fractievoorzitters van mening dat ook deze actie van een bestuurder (als voorzitter van DB 

Avri) weer getuigt van weinig politieke sensitiviteit. Unaniem is het presidium van mening dat een bestuurlijke 

reactie toch in uiterlijk 14 dagen gegeven zou moeten kunnen worden, desnoods roepen ze daar het bestuur 

van de Avri maar in een extra vergadering voor bijeen om dit te bespreken. Neemt niet weg dat het presidium 

van West Betuwe er weinig voor voelt om het rapport op 2 momenten te moeten bespreken, eerst zonder en 

later met een bestuurlijke reactie. Het presidium van West Betuwe heeft daarom besloten om de behandeling 

van het raadsonderzoeksrapport door te schuiven naar de besluitvormende raadsvergadering van dinsdag 26 

oktober 2021. 

 

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

Financiën bij de najaars- of voorjaarsnota meenemen. Er is geen indicatie voor een budget, of kosten van de 

inhuur. Petra wil in de notulen hebben opgenomen, dat fractie LLB hier geen medewerking aan verleent. Zodra 

de griffier hier meer over weet, kunnen we een (maximum) bedrag vaststellen. Deze week – 22 september – 

wordt een start gemaakt met de werkgroep. Er is geen ambtelijke ondersteuning beschikbaar, wel een 

aanspreekpunt.  

• Concept raadsagenda 28 september 2021 

Met Henk is afgesproken dat de agendering van de Informatienota’s over de golfbaan Spijk nog aangehouden 

worden, daar het aanspreekpunt hiervoor binnen de fractie van DB komende raadsvergadering afwezig is. 

• Concept-planning raadcyclus 2021-09 oktober (ter bespreking) 

• Overzichtsplanning beeldvorming en gebiedsgericht ontmoeten (ter informatie en kennisname) 

• Concept agenda’s en planning beeldvorming 5 en 6 oktober en gebiedsgericht ontmoeten 19 oktober 2021 

(nogmaals ingebracht ter kennisname) 

• Concept agenda’s beeldvorming 2 november  

Tekstueel kan de inleiding in de agenda’s verbeterd worden, voorbeeld: gebiedsmarketing op 2 

november=beeldvormende vergadering ter voorbereiding op de besluitvorming!) en gebiedsgericht ontmoeten 

23 november 2021 (ter bespreking). 
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• Concept agenda’s oordeelsvorming 12 oktober 2021 (ter instemming), OV2 agendapunt 7, voorstel moet 

Meersteeg zijn i.p.v. Meerstraat! Koen past dit aan. Verder zijn alle agenda’s  

• Raadsvoorstellen raadsvergadering 26 oktober 2021 (ter informatie en kennisname) 

• Bestuurlijke planning 2021 update 9.0 (ter informatie en bespreking) 

o Wanneer komt “bestemmingsplan buitengebied (Geldermalsen)” in de bestuurlijke planning 

vraagt Gijsbert, Koen en Servaas nemen deze mee voor beantwoording z.s.m. Een deel hiervan 

heeft al ter inzage gelegen. Maar er is meer tijd nodig om hier beeldvorming op plaats te laten 

vinden. 

o Terugkoppeling verzoek presidium aan organisatie betreffende de bestuurlijke planning 

o Beantwoording van de vragen van D66 over de bestuurlijke planning.  

Rita reageert dat zij zich uit het verleden kan herinneren dat Geldermalsen met meerjarige 

planning werkte, heeft nu idee dat 2022 een “zwart gat” is. Mist ook een aantal onderwerpen, 

zoals Wonen. 

Petra geeft als voorbeeld dat er in Neerijnen ook gewerkt werd met een meerjarenplanning voor 

de Bestuurlijke Agenda, dit kon zij helaas in het archief niet vinden. Koen laat weten dat men 

bezig is het archief van de fusiegemeenten weer raadpleegbaar te krijgen. 

Zoals het was in Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen, wil men weer terug naar een 

meerjarenplanning BA.  

 

6. Overzicht diverse lijsten 

• Lijst afhandeling ingekomen stukken t/m 13-09-2021 

• Lijst afhandeling aangenomen moties t/m 13-09-20 

• Lijst afdoening toezeggingen t/m 13-09-2021 

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

Rita geeft aan dat hun vragen over wonen niet zijn opgenomen in de lijst technische vragen.  

Dit wordt nagezocht door de griffie. 

 

7. Concept-Vergaderschema 2022 

• Naar aanleiding van het presidium van augustus zijn nog wijzigingen aangebracht in maart 2022 en 

de besluitvorming in februari 

• Daarom nogmaals ter vaststelling bijgevoegd. 

 

8. Verzoeken 

Verzoek Fred, infoavond voor inwoners bomenbeheerplan, zie technische vragen 17 september jl. 

De burgemeester geeft aan dat deze 21 september op de agenda van het college staat. Daarna volgt een 

informatienota. Die kan nog bij vaststelling van de agenda van de raad op 28 september eventueel als 

bespreekstuk worden toegevoegd, als die informatienota er op tijd is. Dan evt. bespreken hoe de raad het 

anders wil, of het eigen beleid nog wel passend is, d.m.v. een motie. Eerst dus de informatienota afwachten. 

 

Fred vraagt zich ook af hoe het zit met coronaregels van bijeenkomsten die georganiseerd worden. De 

burgemeester geeft aan dat dan de regels gelden van de soort locatie en het soort evenement. Een 

raadsvergadering is wettelijk geregeld. 
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9. Mededelingen 

Koen laat weten dat Johan Bulsink per direct stopt als voorrondevoorzitter. De vergaderingen die Johan dit 

najaar nog resten gaat hij opnieuw indelen bij de andere voorzitters. 

Koen verzoekt alle fractievoorzitters nog eens goed binnen de eigen fractie te kijken naar een mogelijke 

vervanger. 

Met de overgebleven 4 voorzitters, terwijl we er gemiddeld ook 5 nodig hebben per cyclus en het feit dat we nog 

een half jaar hebben te gaan tot aan de verkiezingen, is de spoeling wat dun. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 21.45 uur de vergadering. 


