
 

Besluitenlijst presidium 
 

Datum:  18 januari 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 18 januari 2021 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

3. Vaststellen besluitenlijst en actielijst 14 december 2020 

Besluitenlijst 

- De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Actielijst 

- Punt 11, burgerparticipatie. Dittie van Zee heeft hierover een interessant artikel gelezen in Trouw 

afgelopen weekend. Dit zal zij via de griffie doorsturen zodat het breder gedeeld kan worden. 

- Rita Boer-Rookhuiszen vraagt zich bij dit punt af hoe dit verder vorm wordt gegeven met de inwoners. Bij 

het agendapunt waar de bestuurlijke planning wordt behandeld in meenemen. 

- Lourens van Bruchem is benieuwd naar de status van het onderwerp vergaderstructuur. De griffier geeft 

aan dat dit wordt besproken in de eerstkomende vergadering wanneer de werkgroep bijeenkomt in 

februari. Verder wil de heer Van Bruchem weten hoe de (in)vulling gebeurt van de gemeentepagina 

richting de inwoners, dit wordt verder besproken bij het communicatieplan bij agendapunt 5 planning 

oordeelsvorming. 

- Andrea Zierleyn wil weten hoe verder de beeldvorming wordt opgepakt, de griffier geeft aan dat er dus in 

februari een datum wordt geprikt voor de werkgroep vergaderstructuur, met als uitgangspunt de 

adviesnota die Ilona van Wamel vorig jaar heeft opgesteld, daarin ook beeldvorming mee te nemen. 

 

Met deze aanvullingen wordt de actielijst vastgesteld. 
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4. Afronding cyclus december 2020 en vergaderwijze 

De besluitvormende raadsvergadering van 26 januari 2021 zal digitaal  plaatsvinden. 
- Vanuit de fractie VWB wordt een motie vreemd aan de orde van de dag verwacht inzake 

‘menstruatiearmoede’. Zij zullen een concept-motie opstellen. 

- Aan de agenda voor de Oordeelsvormende voorronde 1 zal worden toegevoegd de brief die onder B2-01 

(verzoek planologische medewerking realisering zonnepark Ridderslag 4 te Beesd) op de Lijst van 

Ingekomen Stukken voor de raad van 26 januari staat opgenomen. 

- Rita Boer-Rookhuiszen zal bij de Mededelingen een terugkoppeling geven van de klankbordgroep RES, 

waar zij samen met Diane de Zeeuw (VVD) lid van is. Suggestie om alvast een A4-tje ter info en 

voorbereiding te sturen aan de raad neemt ze mee. 

- De burgemeester noteert de stand van zaken (sanering) golfbaan de Dutch bij de mededelingen. 

- Cor Nijhoff vindt dat de lijst ingekomen stukken aan de in 2019 gemaakte afspraken hierover de termijn 

van 2 weken moet worden vastgehouden. De griffier en burgemeester geven aan dat er bij stukken die 

later binnenkomen en van toepassing zijn op de eerstkomende raadsvergadering, en niet die daarna, een 

uitzondering voor moet kunnen worden gemaakt. Dit soort wijzigingen worden ook via (de Dagmail) 

gecommuniceerd. Verder was het stuk zonnepark Beesd er af en later weer opgezet, waarom? Ook dit is 

uitgelegd via de Dagmail, zie oordeelsvorming bij agendapunt 5. 

 

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

  

Beeldvorming 2 februari; 

- De wens is de beeldvorming 1&2 op 2 februari a.s. niet op één avond te houden. De domeinen van de 
onderwerpen overlappen elkaar in hoge mate, waardoor er problemen ontstaan met het 
woordvoerderschap in sommige fracties. Ook vindt men het onderwerp RES dermate belangrijk, dat alle 
raadsleden in de gelegenheid moeten worden gesteld deze bijeenkomst bij te wonen. 
De griffier stelt voor, in overleg met de betrokken collega’s, te zoeken naar een nieuwe datum voor één 
van de twee avonden. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar de nog openstaande avond Gebiedsgericht 
Ontmoeten van 16 februari. Het Definitieve bod RES 1.0 + Lokale ruimtelijke adaptatie blijven op 2 februari 
staan.  
 
De wens van de fracties is om breed uit te nodigen en voor- en tegenstanders aan het woord te laten. 
Zorgen voor evenwicht en geen overwicht door belanghebbenden in de sessies. Verzoek is de griffie te 
mailen met voorstellen wie voor welke sessie uit te nodigen. 

 

Oordeelsvorming 9 februari; 

-  Aan de agenda voor de Oordeelsvormende voorronde 1 zal worden toegevoegd de brief die onder B2-01 
(verzoek planologische medewerking realisering zonnepark Ridderslag 4 te Beesd) op de Lijst van 
Ingekomen Stukken voor de raad van 26 januari staat opgenomen. Het Presidium is akkoord met het 
afdoeningsvoorstel (ter advisering voorleggen aan het college); wel is de verwachting uitgesproken dat 
het college ook tijdig een reactie op de brief gereed heeft, zodat daar op 9 februari op een goede wijze 
over kan worden vergaderd. 

- Aan de agenda voor de Oordeelsvormende voorronde 2 zal worden toegevoegd het Communicatieplan 
van de raad/griffie. Kirsten Dingemanse zal hier een raadsvoorstel voor te maken, om ook aandacht te 
kunnen geven aan de communicatie richting inwoners vanuit de raad en organisatie zoals bij de actielijst 
besproken is. 

- De bestuurlijke agenda 2021 is ook geagendeerd in de oordeelsvormende vergadering 2 op 9 februari  
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aanstaande. De raad bepaalt uiteindelijk deze agenda, en kan het tijdig hebben over zaken die (kunnen) 

worden uitgesteld, of juist naar voren moeten worden gehaald. Ook om de “boeggolf” die weer lijkt te 

ontstaan in juni en december voor te zijn. 

 

6. Overzicht diverse lijsten 

Lijst afhandeling ingekomen stukken t/m 11-01-2021 

Hier zijn geen opmerkingen over. 

Lijst afhandeling aangenomen moties t/m 11-01-2021 

Rita Boer-Rookhuiszen vraagt zich af hoe het staat met de motie Lokale heffingen uit 2019. Volgens de griffier heeft 

de auditcommissie hier naar aanleiding van offertes de “lokale lastenmeter” vorig jaar voor  aangekocht. Hij checkt 

of deze inmiddels online is. 

 

Fred Temminck wil weten wat de status is van de bestuursvilla Asperen in de lijst moties en toezeggingen. Deze 

vraag is inmiddels via de griffie uitgezet voor beantwoording binnen de organisatie.  

 

Lijst afdoening toezeggingen t/m 11-01-2021 

Zie vraag Fred Temminck bij moties. 

 

Monitoren lijst art. 50 RvO-vragen 

De datum bovenaan dit document moet 2021 zijn in plaats van 2020. Dit wordt aangepast. Het blijft goed deze lijst 

bij te voegen. De burgemeester geeft aan dat beantwoording van het merendeel van de technische en schriftelijke 

vragen binnen de daarvoor geldende termijnen plaatsvindt. 

 

7. Mededelingen 

- Notitie Vragen (volgt), de griffier stuurt deze notitie in de komende weken aan de fractievoorzitters, om dit 

binnen hun fracties te bespreken. Ook zal de notitie in de driehoek worden meegenomen met de 

directiesecretaris erbij, om hier in het eerstvolgende presidium vragen over te kunnen stellen. 

- Memo P&C-cyclus (volgt), deze komt 19 januari in het college en kan dan in het volgende presidium 

worden besproken. 

 

8. Verzoeken 

- Raadsvoorstel onderzoek AVRI Regio Rivierenland. Raadslid (1 per gemeente) Léon van Dun zitting wil 

nemen in de begeleidingsgroep en Andrea Zierleyn als 2e kandidaat. Het raadsvoorstel wordt hier op 

aangepast. Gemeente Zaltbommel is inmiddels ook aangehaakt. Op dit moment wordt door de betrokken 

griffiers, Hans van der Graaff  is daar één van, een aanbesteding gedaan bij twee bureaus. De kosten 

hiervan worden verdeeld over de deelnemende gemeenten. 

 

9. Evaluatie 

- De WiFi speelt ons parten in de digitale vergaderingen. Hier wordt aan gewerkt, ook om bv. zaken als 

breakoutrooms in digitale sessies steeds beter en vlotter te laten verlopen. De griffier geeft aan dat 

vergaderen in de Lingeborgh vanaf 1 april mogelijk is, door de aanschaf van een extra streamgenerator 
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om de vergadering live te kunnen uitzenden. Het gaat nu meer om de reisbeweging die het fysiek 

vergaderen lastig en onwenselijk maken, dan de locatie. De raadzaal blijft voorlopig beschikbaar.  

- De duur van de vergadering is een aandachtspunt. Met elkaar nadenken over interrupties, die zeker 

digitaal (vaak) veel tijd vergen. 1 woordvoerder per fractie per termijn en een spreekduur kan ook helpen, 

dan bijvoorbeeld werken met handmatig “handjes” noteren door griffie, en interrupties met een vinkje aan 

te kondigen. Burgemeester geeft aan dat hij als voorzitter inhoudelijk niet veel kan sturen, iedereen 

verdient zijn spreektijd.  

- Allen wel aandacht geven aan hoe je overkomt op het beeld in de uitzending en dus naar buiten toe, kijken 

of opname met “speaker view” kan plaatsvinden door de griffie. 

 

10. Rondvraag 

- Dittie van Zee vraagt zich af wat de status is van de onderhandelingen met het weekblad West Betuwe. De 

burgemeester meldt dat hier nog een informatienota over komt. Het contract wordt in ieder geval 

verlengd. 

- De vraag van Henk de Man en Fred Temminck over de brief B2-01 zonnepark Beesd wordt besproken in de 

oordeelsvormende vergadering 1 op 9 februari. 

 

11. Sluiting 

Om 22.10 uur dankt de voorzitter de aanwezigen en beëindigt de vergadering. 


