
 

Besluitenlijst presidium 
 

Datum:  22 maart 2021, 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), Andrea Zierleyn (GL), Frank Broedelet (VVD), Servaas Stoop 

(burgemeester), Lourens van Bruchem (SGP) 

Afwezig:  Petra van Kuilenburg (LLBWB) 

Griffier:  Hans van der Graaff 

Notulen:  Muriëlle de Wit (griffie) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 22 maart 2021 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

3. Vaststellen besluitenlijst en actielijst 22 februari 2021 

Besluitenlijst 

- De besluitenlijst wordt zonder vragen of aanvullingen vastgesteld. 

 

 Actielijst 

- De actielijst wordt zonder vragen of aanvullingen vastgesteld. 

 

4. Afronding cyclus maart 2021 

De besluitvormende raadsvergadering van 30 maart 2021 zal digitaal plaatsvinden. 

- Doordat vanuit de fractie GroenLinks een amendement is aangekondigd inzake de Startnotitie 

Participatiebeleid, zal dit agendapunt een bespreekstuk worden voor de raadsvergadering van 30 maart. 

 

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

Alle vergaderingen van de cyclus van april 2021 zullen digitaal plaatsvinden; 

- De agenda van de beeldvormende voorronde 1 op 06-04-2021 wordt ongewijzigd vastgesteld; 

 
- Voor het onderwerp inzake de Bestuurlijke Agenda Werkzaak zal een beeldvormende voorronde worden 

georganiseerd; deze zal eveneens plaatshebben op 6 april 2021 als beeldvormende voorronde 2; 

- Aan de agenda van de oordeelsvormende voorronde op 13 april 2021 zal worden toegevoegd de brief van 
de vereniging tot behoud van het Lingenlandschap inzake hun inspraakreactie m.b.t. hun Manifest VBL: 
Energietransitie met Behoud van Natuur en Landschap’ (A02 op de lijst van ingekomen stukken van de 
raadsvergadering van 2 maart jl); Dit op verzoek van de fractie DorpsBelangen; 
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- Gezien de agendadruk in de cycli van mei en juni, zijn twee data aangewezen als uitloopdata voor de 
oordeelsvormende voorronden;  
het betreffen 18 mei (uitloop 11 mei)  
en 14 juni (uitloop 8 juni). 

 

Over het feit dat er weer druk(te) ontstaat op de raadscycli van mei en juni  maken diverse leden zich zorgen. Naar 

voren halen van voorstellen is geen optie meldt de griffier. Ook dat de griffie het onderwerp Herinrichting 

woonwagenlocatie De Griend zelf moest laten agenderen, is geen goede zaak vindt men. Evenals het onderwerp 

Klantprofiel 4 en Werkzaak geeft Rita Boer-Rookhuiszen aan. Men spreekt hierover af deze vragen eerst aan de 

gemeentesecretaris voor te leggen bij de Stand van zaken organisatie in de beeldvorming op 6 april over het ‘in 

control’ zijn.  Hierover dan in een volgend presidium nadenken hoe dit verder op te gaan volgen als raad. 

 

Dittie van Zee vraagt zich af waarom er weer een beeldvorming is geagendeerd – op  6 mei - voor 

Natuur(lijk)begraven. De griffier licht toe dat een klein kruisje in de bestuurlijke planning betekent dat dit nog 

geagendeerd kan worden, maar als blijkt dat dit niet nodig is kan komen te vervallen. Duidelijkheid volgt in de 

nieuwe planning. 

 

6. Overzicht diverse lijsten 

Lijst afhandeling ingekomen stukken t/m 16-03-2021 

Cor Nijhoff vraagt zich af hoe het zit met de geanonimiseerde stukken van inwoners voor de beeldvorming 

rotonde Hellouw op 23 maart. Rita Boer-Rookhuiszen vraagt zich af of de niet-geanonimiseerde versies achter het 

slotje kunnen in het RIS. Dit wordt de werkwijze vanaf heden. De griffier checkt dit nog juridisch en komt hier per 

mail op terug. 

Lijst afhandeling aangenomen moties t/m 16-03-2021 

Hier zijn geen opmerkingen over. 

 

Lijst afdoening toezeggingen t/m 16-03-2021 

Hier zijn geen opmerkingen over. 

 

Monitoren lijst art. 50 RvO-vragen 

De griffier geeft aan dat de Notitie Vragen die op de actielijst staat, op een haar na klaar is en het weekend van 27 

maart naar de fractievoorzitters wordt verstuurd. 

 

7. Mededelingen 

- Cor Nijhoff doet een mededeling over de gezondheidstoestand van Petra van Kuilenburg. 

- Frank Broedelet vraagt aan de burgemeester wat er nog kan richting de herdenking op 4 mei en  

Bevrijdingsdag op 5 mei. In overleg met de kabinetsmedewerker zal dit dezelfde opzet zijn als vorig jaar 

antwoordt Servaas Stoop. Hierover wordt nog bericht als deze opzet bekend is. 

 

8. Verzoeken 

Zie het toegevoegde agendapunt bij de oordeelsvormende vergadering op 13 april, A02, het manifest van de 

Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap. 

  



Concept besluitenlijst 22 maart 2021 presidium gemeente West Betuwe 

Pagina 3 van 3 

 

 

 

9. Evaluatie 

- In raadsvergaderingen vindt men dat discussies bij hamer- en bespreekstukken vaak worden overgedaan, 

dit kost – te – veel tijd. 

De voorzitter geeft hierbij aan dat het soms lastig is hierin een middenweg te vinden en iedereen de 

mogelijkheid wil bieden het woord te kunnen doen. 

- Dat er bij de rondvraag politiek wordt bedreven wordt niet op prijs gesteld. Sommigen vinden echter dat de 

raad niet monddood moet worden gemaakt en dat dit moet kunnen. 

- In de beeldvorming over Erfgoed bleef één persoon lang aan het woord, waardoor andere interessante(r) 

onderwerpen niet voldoende aan bod kwamen. Er waren te veel sheets met lastig taalgebruik. Ook de 

aanvullende enquête was te specialistisch. Hier haken zowel raadsleden als inwoners op af en dat is 

zonde. 

- Complimenten voor de organisatie en ondersteuning van de griffie bij het speeddaten tussen leerlingen 

van de Lingeborgh en raadsleden. Dit kon niet in de avond plaatsvinden door de lestijden van de jongeren. 

 

10. Rondvraag 

Men vraagt zich af of het mogelijk is geïnformeerd te worden om te weten wat er speelt rond strafrechtelijke 

zaken of de openbare orde, zodat dit uitgelegd kan worden als men hier op aangesproken wordt door een inwoner. 

De burgemeester zal hier naar zijn bevinden mededelingen over doen in de WhatsApp groep van fractievoorzitters. 

 

11. Sluiting 

Om 21.31 uur dankt de voorzitter de aanwezigen en beëindigt de vergadering. 


