
 

Besluitenlijst presidium 
 

Datum:  17 mei 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:  Hans van der Graaff 

Notulen:  Muriëlle de Wit (griffie) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering die via de livestream wordt uitgezonden, en heet de 

aanwezigen welkom.  

  

2. Vaststellen agenda 17 mei 2021 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Gijsbert van de Water vraagt wel om meer duiding bij agendapunt 4, wat met ´Bespreking vragen Jos 

Rietbergen n.a.v. artikel 52-vragen” wordt bedoeld. De griffier licht toe dat dit wat uitgebreider had gekund. Het 

gaat erom dat er een extra agendapunt op de raadsagenda van 25 mei moet komen om die beantwoording te 

bespreken; dit conform het Reglement van Orde.  

  

3. Vaststellen besluitenlijst en actielijst 17 mei 2021 

Besluitenlijst 

- De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld; 

- Pagina 3: Fred Temminck komt terug op zijn vragen over het Preventiebeleid en het Jeugdbeleid; 

inmiddels is duidelijk dat de gemeente een lokaal preventieakkoord heeft; hij vraagt duidelijkheid waar dat 

precies is terug te vinden. Zijn vraag over het jeugdbeleid is nog onbeantwoord. 

De griffier gaat dit na. 

- Pagina 4, rondvraag Frank Broedelet, negatieve berichten over ODR. Hoe staat het met de opzet die hij zou 

maken vraagt Petra van Kuilenburg. Hier wordt aan gewerkt geeft Frank Broedelet aan. Zowel Petra van 

Kuilenburg als Gijsbert van de Water geven aan bij deze opzet aan te willen sluiten door voorbeelden aan 

te leveren. 
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Actielijst 

- Over de actielijst punt 17 het volgende; 

1. Lourens van Bruchem wil weten wat de stand van zaken is over de vergaderstructuur. De 

burgemeester licht toe dat de notitie na de laatste bijeenkomst van de werkgroep “under 

construction” is. De griffier geeft verder aan dat na de bijeenkomst op 4 maart jl., dit een 

belangrijk onderwerp is in de werkgroep Evaluatie Vergaderstructuur.  

De notitie hierover ligt er al, zoals vorig jaar door Ilona van Wamel gemaakt, waarin 3 soorten 

beeldvorming worden onderscheiden. 

De leden van het presidium geven aan behoefte te hebben aan beeldvorming, die zowel voor 

inwoners als raadsleden duidelijk is, waarbij zowel voor- als tegenstanders voldoende aan bod 

komen en er niet al politiek wordt bedreven.  Soms is de status van het stuk niet helder, waardoor 

onduidelijkheid en verkeerde verwachtingen ontstaan. De griffier zegt toe na het zomerreces een 

voorstel te doen voor het aanpassen van het Reglement van Orde dat hiervoor nodig is, ook 

richting presidium/agendacommissie. 

 

4. Afronding cyclus mei 2021 

De besluitvormende raadsvergadering van 25  mei 2021 zal digitaal plaatsvinden. 

Met betrekking tot de raadsvergadering van 25 mei a.s.: 

- De hamerstukken worden op de agenda vóór de bespreekstukken behandeld. 

- De nota Vastgoed is een bespreekstuk, geen hamerstuk. 

- Afhankelijk van de conclusies van die oordeelsvormende behandeling op 18 mei wordt duidelijk welke 

stukken nog meer bij de hamerstukken kunnen worden toegevoegd. 

- De (beantwoording) artikel 52-vragen van Jos van Rietbergen VWB, over het weekblad West Betuwe, 

worden geagendeerd na het laatste bespreekstuk. 

- Rond 22.30 uur zal de vergadering worden geschorst, en worden vervolgd op woensdag 26 mei 

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

Alle vergaderingen van de cyclus van juni 2021 zullen digitaal plaatsvinden.. 

 

Met betrekking tot de beeldvormende voorronden van 1 juni a.s. heeft het Presidium de agenda’s als volgt 

bepaald: 

- Beeldvorming 1: Kennismaking jongerenraad 
- Beeldvorming 3: Informatie bijeenkomst stand van zaken MirtA2 
- Beeldvorming 2: de extra beeldvormende voorronde 2 wordt op maandag 31 mei of donderdag 3 juni 

georganiseerd, inzake het bijpraten over een aantal ontwikkelingen in Grondexploitaties. Dit is afhankelijk 
van het feit of de auditcommissie doorgaat op 3 juni. Dit betreft een besloten voorronde die daarom 
fysiek zal worden georganiseerd in de raadszaal van Geldermalsen. Besluitvorming hierover zal 
plaatsvinden in de raadsvergadering van 8 juli a.s. (MPG).  
 

Met betrekking tot de oordeelsvormende voorronden van 8 juni a.s. 

Als uitloopdatum is hiervoor dinsdag 14 juni gepland. 
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Met betrekking tot de raadsvergadering van 24 juni a.s., inzake de verbonden partijen: 

- Deze voorstellen zijn akkoord. Petra van Kuilenburg merkt daarin wel op, dat er spelfouten staan in de 
raadsvoorstellen, die moeten echt beter worden gecheckt en aangepast vanuit de organisatie. 

- Rita Boer-Rookhuiszen vraagt om uitleg memo over Werkzaak die is toegevoegd. De griffier licht toe dat 
de ambtenaar hier in stelt, waarom de aanleverdatum voor dit raadsvoorstel is uitgesteld naar 19 mei.  

- Petra van Kuilenburg wil weten wat dit inhoudt voor de termijn voor het indienen van zienswijzen, de 
griffier gaat dit na.  

- De discussie of er dan niet al besluiten zijn genomen in het DB of AB van een verbonden partij, en de 
zienswijze dus mosterd na de maaltijd is, loopt al langer. Dit valt mee en gaat best vaak goed. 

- Bij de mededelingen in de raadsvergadering kan de portefeuillehouder hier mededelingen over doen.  
 

6. Overzicht diverse lijsten 

 

Lijst afhandeling ingekomen stukken t/m 10-05-2021 

- Over de afhandeling en (eventuele) agendering van onderwerpen die op de Lijst Ingekomen Stukken van 

een raadsvergadering staan, schrijft de griffier een korte notitie. Deze zal als agendapunt worden 

geagendeerd op de eerstvolgende vergadering van het Presidium. 

 

Lijst afhandeling aangenomen moties t/m 10-05-2021 

Hier zijn geen opmerkingen over. 

 

Lijst afdoening toezeggingen t/m 10-05-2021 

Hier zijn geen opmerkingen over. 

 

Monitoren lijst art. 50 RvO-vragen en technische vragen. 

Petra van Kuilenburg vraagt waarom de beantwoording van artikel 50-vragen LLB en SGP over volkstuinvereniging 

Heukelum niet bij de vragen te vinden zijn, maar alleen bij de ingekomen stukken van 29 juni. De griffie gaat dit na. 

 

7. Notitie Vragen en Inlichtingen 

Mooi document, de griffier verzamelt de zienswijzen van de fracties die dit nog niet hebben gedaan na het vorige 

Presidium. Samen met die van de organisatie samenvoegen tot een document dat uiteindelijk doorgevoerd kan 

worden. Met de organisatie hier ook al twee keer over gesproken, een stroomschema kan wellicht wat van de 

complexiteit er uit halen. 

 

8. Verzoeken 

 Stemwijzer ProDemos 2022 is akkoord. 

 Motie Winterswijk via Rita Boer-Rookhuiszen, die agenderen in oordeelsvorming 1 of 2 op 8 juni, afhankelijk 

van de portefeuillehouder. Vooraf nog aanvullende informatie vanuit de organisatie is gewenst, om dit als 

bespreekstuk te kunnen agenderen. 

 Voorbeeld D12 van raadsvergadering 29 april jl. Petra van Kuilenburg wil de inhoudelijke reactie ook kunnen 

geven aan afzender(s). De burgemeester geeft aan dat een eenduidige reactie op dit soort ingekomen stukken 

lastig is vanuit de raad. Hier daarom een aparte categorie bij Ingekomen stukken voor aanmaken, zodat 

fracties afzonderlijk richting de steller van het stuk kunnen reageren.  
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9. Mededelingen 

Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. 

 

10. Evaluatie 

- Voorzitters na een uur korte pauze laten inlassen bij digitale vergaderingen, wil Rita Boer-Rookhuiszen 

graag vast laten leggen. De tekst die voorzitters noemen bij aanvang van de vergadering hierop aan laten 

passen. 

- De presentatie Gebiedsmarketing op 6 mei werd niet door iedereen goed ontvangen. 

- Verder wel complimenten voor voorzitters oordeelsvorming 11 mei, zaten er strak in en hielden planning 

goed in de gaten. 

- Nadrukkelijk verzoek richting de griffie, om ambtenaren en externen te wijzen op het beknopt houden van 

presentaties. 

 

11. Rondvraag 

- Werkgroep inrichting raadzaal. Deze wordt besproken in de niet-openbare vergadering (seniorenconvent) 

na het presidium. 

- Gijsbert van de Water vraagt waar is gevlagd op 4 en 5 mei. De burgemeester geeft aan: bij het 

Univégebouw. Het gemeentehuis is vrijwel leeg door de aankomende verbouwing. 

- Frank Broedelet uit zijn complimenten namens het 4/5 mei-comité over het oppakken hiervan door de 

gemeente, alles zag er heel netjes uit. 

- Andrea Zierleyn heeft berichtgeving gehad over het aanpassen van de voorwaarden van Whatsapp. 

Vanwege de veiligheid gaan organisaties en gemeenten daardoor over op een ander medium. Volgens 

Henk de Man betreft dit geen regelgeving voor Europa. De griffier zal hier informatie over inwinnen en 

komt hier in het volgend presidium op terug. 

- Petra van Kuilenburg vond de schietpartij in Waardenburg zorgwekkend. De burgemeester beaamt dit. 

 

12. Sluiting 

Om 22.45 uur dankt de voorzitter de aanwezigen en beëindigt de vergadering. 


