
 

Besluitenlijst presidium 
 

Datum:  23 augustus 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), Petra van Kuilenburg (LLBWB), Frank Broedelet (VVD),  

  Servaas Stoop (burgemeester), Lourens van Bruchem (SGP), Andrea Zierleyn (GL) 

Afwezig:  - 

Griffier:  Koen Steenbergen 

Besluitenlijst:  Elisabeth Nijdam 

 

 

1. Opening 

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

  

2. Vaststellen agenda 28 juni 2021 

De informatienota IN095 Voortgangsrapportage programma (T)huisvesting  wordt op verzoek van  

Rita Boer Rookhuiszen op de agenda geplaatst onder punt 8. 

De agenda wordt met deze aanvulling vastgesteld. 

  

3. Vaststellen besluitenlijst 17 mei en actielijst 28 juni 2021 

Petra van Kuilenburg zal de vragen m.b.t. de notitie “vragen” naar Koen Steenbergen sturen zodat hij nogmaals 

zal uitzetten bij Hans van der Graaff. 

Petra van Kuilenburg vraagt of er informatie beschikbaar is over de schietpartij in Waardenburg. Servaas Stoop 

antwoordt dat zodra er relevantie informatie is, hij deze zal delen. 

Dittie van Zee merkt op dat op pagina 5, 8.2 fractievoorzitters moet zijn bestuursvoorzitters. 

Henk de Man merkt op dat op pagina 4 en 5 Henk Temminck staat vermeld, dit moet zijn Henk de Man. 

Met bovenstaande opmerkingen is de besluitenlijst vastgesteld. 

 

Actielijst 28 juni 2021 

Actiepunt 20; integriteit: Lourens van Bruchem vraagt of daar nog plannen voor zijn voor deze raad. Besloten is 

dat integriteit onderwerp wordt van het inwerkprogramma voor de nieuwe raad. 

Ondermijning opnemen als onderwerp voor Gebiedsgericht ontmoeten. 

Er zal op korte termijn een nieuwe bijeenkomst voor de werkgroep vergaderstructuur worden gepland. 

  

4. Evaluatie raadsvergadering 8 juli 2021 

Alle fracties zijn positief over het fysiek vergaderen in De Lingeborgh. De zichtlijnen en het licht op het podium 

verdienen aandacht. Servaas Stoop merkt op dat hij het ongemakkelijk vindt dat niemand zich aan de 

afgesproken spreektijd heeft gehouden. Ook betreurt hij dat er niet digitaal gestemd is terwijl dit wel van tevoren 

was afgesproken. 
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5. Concept-planning raadcyclus september 2021 en (bestuurlijke) planning 2021 

Wijze van vergaderen: met inachtneming van de coronamaatregelen fysiek vergaderen in september. 

Digitaal stemmen: besloten is om in de raadsvergadering van september digitaal te stemmen, met de escape 

route van fysiek stemmen als dat noodzakelijk is door technische problemen. 

Bij fysieke vergaderingen is er beperkt ruimte voor publiek, dit moet helder gecommuniceerd worden. 

 

Concept-planning september 2021 

Naast de 15 raadsvoorstellen, moet ook het voorstel raadsonderzoek Avri geagendeerd worden. Op 13 

september staat regionaal over dit onderwerp een presentatie en ruimte voor technische vragen gepland. 

Besloten wordt dat het voorstel niet in de oordeelsvorming wordt meegenomen, maar direct naar de 

besluitvormende raad gaat. 

In verband met het grote aantal voorstellen wordt besloten naast de 2 geplande oordeelsvormende 

vergaderingen op 14 september een uitloopvergadering op 15 september in De Pluk te plannen.  

Ook voor de besluitvormende vergadering van september wordt besloten een uitloopvergadering te plannen op 

donderdag 30 september. 

De agenda’s voor oordeelsvorming 1 en 2 zijn akkoord. 

De agenda’s voor beeldvorming; omgevingsvisie van 5 oktober en gebiedsgericht ontmoeten; kennismaking 

primair onderwijs  van 12 oktober zijn akkoord. Allen,  m.u.v. Petra van Kuilenburg, stemmen in met het  

procesvoorstel voor de beeldvorming rotonde Hellouw op 5 oktober. 

 

Bestuurlijke planning 

Petra van Kuilenburg merkt op dat de spreiding van de behandeling van het aantal raadsvoorstellen per cyclus 

beter moet. Rita Boer Rookhuiszen merkt op dat de bestuurlijke planning eindigt in december 2021. De afspraak 

is dat de bestuurlijke planning de komende 6 maanden in beeld brengt. Zij verzoekt het college de planning voor 

de eerste 2 maanden van 2022 in te vullen en bij voorkeur voor het hele jaar 2022 in te vullen. Koen Steenbergen 

pakt beide punten op richting de directie. 

 

6. Overzicht diverse lijsten 

De diverse lijsten worden voor kennisgeving aangenomen. Afgesproken is om de lijsten te ontdoen van de 

afgedane onderwerpen/acties en daarmee de overzichtelijkheid te bevorderen. 

 

7. Concept-vergaderschema 2022 

Er staat een raadsvergadering gepland in de voorjaarsvakantie. De griffie zoekt uit of deze vergadering in een 

andere week gepland kan worden. Het afscheid van de “oude” raad na de verkiezingen is landelijk bepaald op 22 

maart 2022. De griffie past de vergaderingen i.v.m. de verkiezingen in de maand maart 2022 aan. 

 

Met bovenstaande aanpassingen is het vergaderschema 2022 vastgesteld. 

 

8. Verzoeken 

• Het verzoek van de fractie Dorpsbelangen om IN058 “voortgang sanering golfbaan Spijk”  plus het vervolg 

wat daarop gepland staat. Dit onderwerp wordt opgenomen op de raadsagenda van 28 september 2021. 
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• IN060 “Beantwoording art. 50 vragen LLB en SGP inzake Volkstuin Heukelum” Henk de Man zal e.e.a 

bespreken met Koen Steenbergen zodat hij dit mee kan nemen in het overleg met de burgemeester en de 

gemeentesecretaris.  

• Stuk D04 brief namens omwonenden RRT – Neerijnen inzake bestemmingsplan Boutensteinseweg op 

verzoek van GL bespreken in oordeelsvormende vergadering oktober. 

• De BBQ raad, burgerleden, college op 3 september wordt verplaatst naar 1 oktober. De financiering kan uit 

het budget t.b.v. de teambuilding raad (max. € 3.100), allen stemmen daarmee in. 

• Petra van Kuilenburg en Rita Boer Rookhuiszen vragen aandacht voor IN095 Voortgangsrapportage 

programma (T)huisvesting. De wijze van informeren van de raad over een dergelijk belangrijk onderwerp is 

onvoldoende. De raad heeft het eerder uit de pers kunnen vernemen, dan dat de informatienota ter 

beschikking stond terwijl het college al op 4 augustus een besluit had genomen. Ook had de klankbordgroep 

(T)huisvesting van de raad hierover geïnformeerd moeten worden. Servaas Stoop antwoord dat de datum in 

de informatienota onjuist is, het college heeft op 17 augustus het besluit genomen en de informatienota 

doorgestuurd naar de griffie. LLB heeft vragen ingediend over deze nota en spreekt de hoop uit dat zij geen 

30 dagen hoeft te wachten op antwoord. 

Vanuit het presidium wordt een stevige uitbrander gegeven aan het college. De raad wenst spoedig 

geïnformeerd te worden over de route en het vervolg en een debat met het college hierover te voeren. Indien 

nodig in een besloten bijeenkomst. Servaas Stoop neemt dit mee terug naar het college. 

• B2 23 reactie RvS op zonnepark Beesd; daar moet voor eind september een reactie op komen. Hiervoor 

wordt een raadsvoorstel voorbereid t.b.v. behandeling in de raad van september. Rita Boer Rookhuiszen 

merkt op dat dit een voorbeeld is van hoe zij niet geïnformeerd wenst te worden. 

• Petra van Kuilenburg stelt onderhoud openbaar groen aan de orde. Zij zal dit in de rondvraag van de raad 

van 28 september a.s. inbrengen. 

• Koen Steenbergen heeft een verzoek van de Werkgroep Voorzieningen Ouderen Geldermalsen(WVOG). Zij 

willen een informatieavond voor de raad organiseren n.a.v. de afwijzing van het college op een 

principeverzoek voor een woonzorgcentrum in de schakelzone-west. Besloten wordt dit niet te honoreren. 

Het staat de WVOG vrij de fracties hierover te benaderen om aandacht te vragen. Koen Steenbergen zal de 

WVOG informeren. 

 

9. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

10. Rondvraag 

Petra van Kuilenburg vraagt waar de fracties kunnen vergaderen. In Kuipershof 4 zijn vergaderkamers 

beschikbaar die via de griffie gereserveerd kunnen worden. 

Dittie van Zee merkt op dat de informatievoorziening vanuit de organisatie dringend aandacht behoeft. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22.30 uur. 


