
 

Besluitenlijst presidium 
 

Datum:  22 februari 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 februari 2021 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

3. Vaststellen besluitenlijst en actielijst18 januari 2021 

Besluitenlijst 

- De besluitenlijst wordt vastgesteld met de volgende aanvullingen; 

 Cor Nijhoff kon bij agendapunt 4 niet terugvinden dat over ingekomen stuk bij de raad van 26 

januari, B1-02 wordt B2-01 Zonnepark Beesd, iets in de Dagmail is gemeld. Inmiddels is 

opgezocht dat de Dagmail hierover op 13 januari verstuurd is, dus voor het presidium van 18 

januari. 

 Bij agendapunt 10, de rondvraag meldt Cor Nijhoff dat zijn fractie LLB ook vragen had over 

zonnepark Beesd, dus samen met Fred Temminck en Henk de Man. 

 Henk de Man vraagt zich af of er weer een update komt over golfbaan The Dutch, in de vorige 

raadsvergadering was dit wat summier. De burgemeester bevestigt dat hier – vooraf – vragen 

over kunnen worden gesteld, die dan behandeld worden in de raadsvergadering van 2 maart. 

 Rita Boer Rookhuiszen is bij agendapunt 6 blz. 3 benieuwd waar de online Lokale Lastenmeter te 

vinden is, na de toezegging hierover van de wethouder in de raad. De griffier zorgt ervoor dat dit 

wordt opgepakt en duidelijkheid over komt. 

 Actielijst 

- De actielijst wordt zonder vragen of aanvullingen vastgesteld. 

 

Met deze aanvullingen wordt de actielijst vastgesteld. 

 

  



Besluitenlijst 22 februari 2021 presidium gemeente West Betuwe 

Pagina 2 van 4 

 

 

4. Afronding cyclus februari 2021 

De besluitvormende raadsvergadering van 2 maart 2021 zal digitaal plaatsvinden. 
- Vaststellen Besluitenlijsten 17 december 2021, moet 17 december 2020 zijn 
- Als agendapunt 6B wordt het afleggen verklaring en belofte griffiemedewerker mevrouw M.E. de Wit—

Wijsman toegevoegd 
- Vanuit de fractie D66 wordt een motie verwacht inzake ‘natuur inclusief bouwen’. Deze wordt nog 

toegevoegd bij agendapunt 7 ‘de Plantage in Meteren’. 

-       Cor Nijhoff vraagt zich af waarom agendapunt 9 Voorstel tot het geven van Wensen en bedenkingen 

deelname Stichting Omgevingsfondsen West Betuwe als raadsvoorstel is geagendeerd. De griffier legt dit 

uit en de conclusie hierover is, dat dit niet persé een raadsbesluit had hoeven zij, in verband met wat de 

gemeentewet hierover voorschrijft en wat de route moet of kan zijn. De volgende keer graag overleg met 

de griffie over wensen- en bedenkingenprocedures.  
- Fred Temminck wil aandacht om beantwoording van vragen bij eigen fractie te vermelden, en niet bij die 

van een andere fractie. Hij geeft als voorbeeld schriftelijke vragen van de ChristenUnie over de Plantage in 
Meteren. 

- Verder vraagt Fred Temminck of de ingediende motie bij het IHP ook nog “nat” ondertekend moet worden. 
De griffier meldt dat dit niet direct nodig is, en op enig moment dat dit weer kan en mag, momenten om te 
tekenen kunnen worden ingepland door de fracties. 

- Henk de Man begreep dat afgelopen week de Regionale Agendacommissie bijeen is geweest. Dittie van 
Zee is hier afgevaardigde van, en zal in de raadsvergadering bij het agendapunt Mededelingen hier een 
terugkoppeling over geven. 

 

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

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

De agenda’s van beeldvormende voorrondes op 09-03-2021 zijn ongewijzigd vastgesteld; 

Bij de startnotitie participatiebeleid- en verordening is er eventueel ruimte om de besluitvorming door te 

schuiven naar april; Dit alleen wanneer tijdens de oordeelsvormende voorronde de conclusie is dat het 

stuk nog niet beluitrijp is.  

De agenda van de beeldvormende voorronde van 23-03-2021 (rotonde Hellouw) is ongewijzigd 

vastgesteld; 

- De agenda van de Denktank Sociaal Domein van 23-03-2021 is ongewijzigd vastgesteld 

- De agenda van de oordeelsvormende voorronde 1 van 16-03-2021 is gewijzigd vastgesteld: 
a. Agendapunt 6 Voorstel tot vaststelling verordening adviesraad Varik’s Belang is van de agenda 

afgevoerd; dit voorstel zal zonder oordeelsvorming voor besluitvorming worden geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 30-03-2021; 

b. Toegevoegd wordt een nieuw agendapunt 6 Evaluatie Jaarwisseling 2020-2021; dit op verzoek van de 
fractie CDA, naar aanleiding van ingekomen stuk IN021 (Lijst van Ingekomen Stukken 03-02-21; Dit 
stuk, inclusief bijlage, zal bij de bespreking worden betrokken; 

- De agenda van de oordeelsvormende voorronde 2 van 16-03-2021 is ongewijzigd vastgesteld. 

 

- Cor Nijhoff vindt dat bij het het raadsvoorstel inzake de Inzamelmethode incontinentieluiers de inwoners 

onvoldoende zijn betrokken; Hij doet het voorstel dit opnieuw te agenderen voor een beeldvormende 

voorronde. Dit voorstel wordt door het Presidium niet gesteund;. 

- Cor Nijhoff vraagt een toelichting op de geel gearceerde stukken in de planning voor het derde kwartaal. 

De griffier en burgemeester leggen uit waarom de Fruit Tech Campus van een raadsvoorstel een 

informatienota wordt. De burgemeester vraagt in dit verband  of er gekeken kan worden naar een 
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gelegenheid voor de directeur van de stichting Fruit Tech Campus om een presentatie te geven. De griffie 

kijkt naar ruimte hiervoor in de beeldvorming. 

- Met betrekking tot de Bestuurlijke Planning 2021 is de griffie verzocht om in overleg te gaan met de 

ambtelijke organisatie om te kijken hoe de agendadruk voor de cyclus van juni kan worden verlicht; 

 

Geconstateerd wordt in ieder geval: 

- dat in kwartaal 2 het voorstel inzake de woonwagenlocatie De Griend in Waardenburg aan de planning 

moet worden toegevoegd. Blijkens ingekomen stuk IN034 moeten er door de gemeenteraad besluiten 

genomen worden over de locatiekeuze en het vrijgeven van het budget; De planning van dit onderwerp is 

echter (nog) niet in de Bestuurlijke agenda opgenomen; Het Presidium dringt er op aan deze besluiten te 

agenderen voor de raadsvergadering van 29 april of 25 mei; 

- dat het voorstel inzake het Cultuur- en erfgoedbeleid geagendeerd moet blijven voor de raadsvergadering 

van 25-05-2021; in de bijgewerkte Bestuurlijke Agenda is deze doorgeschoven naar de cyclus van juni, 

vanwege de verwerkingstijd van de opmerkingen die (wellicht) uit de beeldvormende voorronde zullen 

komen; Dit onderwerp is geagendeerd voor de  beeldvormende voorronde van 09-03-2021, waarmee deze 

verwerkingstijd bij ongewijzigde planning al 2,5 maand bedraagt. 

 

6. Overzicht diverse lijsten 

Lijst afhandeling ingekomen stukken t/m 17-02-2021 

Hier zijn geen opmerkingen over. 

Lijst afhandeling aangenomen moties t/m 17-02-2021 

Hier zijn geen opmerkingen over. 

 

Lijst afdoening toezeggingen t/m 17-02-2021 

De beide toezeggingen van overgangsrecht en brief van de raden zijn volgens Cor Nijhoff al afgehandeld. 

 

Monitoren lijst art. 50 RvO-vragen 

De griffier geeft aan dat de laatste op deze lijst, openstaande vragen over The Dutch zo’n drie dagen, dus iets later 

zullen binnenkomen dan de termijn voorschrijft. 

 

7. Mededelingen 

- Memo P&C-cyclus en planning was ter kennisname toegevoegd, deze zijn al in de auditcommissie 

 van 8 februari besproken en is inmiddels opgenomen in de interne planning. 

 

8. Verzoeken 

Er zijn geen verzoeken. 

  



Besluitenlijst 22 februari 2021 presidium gemeente West Betuwe 

Pagina 4 van 4 

 

 

 

9. Evaluatie 

- Rita Boer Rookhuiszen zou het fijn vinden in vergaderingen een korte pauze in te lassen; 

De griffie neemt dit mee richting de voorzitter(s). 

- Dittie van Zee geeft aan dat binnen hun fractie het spel bij de Omgevingswet niet duidelijk was wat het 

toevoegt. Het onderwerp is al vaker aan de orde geweest en dit spel en de presentatie leek daarvoor niet 

de ideale vorm. Meer fracties delen deze mening en kan zeker ook een onderwerp zijn in voor de 

werkgroep evaluatie vergaderstructuur. 

- De burgemeester vindt dat bij de rondvraag hij het op prijs zou stellen als vragen voortaan meer SMART 

worden gesteld. Nu soms heel breed en kan concreter, hij geeft voorbeelden. Fred Temminck valt hem bij, 

hier zijn afspraken over gemaakt. Cor Nijhoff vindt dat de rondvraag vaak een politiek doel heeft, als 

bijvoorbeeld vragen nog niet afdoende zijn beantwoord door het college. Ook Frank Broedelet vindt dat 

vragen bij de rondvraag zelf thuishoren, en niet al vooraf of aan het begin van de vergadering die discussie 

daarover voeren.  

Ook dit onderwerp kan een plek hebben in de evaluatie vergaderstructuur. 

 

10. Rondvraag 

- De burgemeester vraagt om uitgenodigd te kunnen worden in digitale fractievergaderingen, om in ieder 

geval voor bv. een half uurtje digitaal in contact te blijven met raadsleden.  

- Lourens van Bruchem vraagt wanneer de werkgroep evaluatie vergaderstructuur is.  

Dit is donderdag 4 maart. Hij spreekt daarin de hoop uit dat het onderwerp Agendacommissie ook wordt 

meegenomen. 

 

11. Sluiting 

Om 22.06 uur dankt de voorzitter de aanwezigen en beëindigt de vergadering. 


