
 

Concept besluitenlijst presidium 
Datum vergadering: 17 januari 2022 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Digitaal, via Zoom 
Voorzitter: Jos van Maanen (voorzitter) 
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), Petra van Kuilenburg (LLBWB), 
Lourens van Bruchem (SGP), Richard Hoogveld (PvdA), Frank Broedelet (VVD), Servaas 
Stoop (burgemeester) 

Afwezig: Andrea Zierleyn (GL) 
Griffier: Hans van der Graaff 
Besluitenlijst: Muriëlle de Wit 
 

 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering kort na 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom.  
De heer De Man heeft laten weten een half uur later aan te sluiten in de vergadering. 
 
2. Vaststellen agenda 17 januari 2022 
Mevrouw Van Zee heeft afgelopen week het verzoek aan de griffier gedaan over de concept agenda 
gebiedsgericht ontmoeten, Gastvrije Waaldijk op 15 februari 2022; 

1. zijn er in januari nog bijeenkomsten gepland,  
2. kan de raad gespreksverslagen van deze bijeenkomsten krijgen en/of  
3. bestaat er de mogelijkheid om hier in het kader van beeldvorming als raad aanwezig te zijn? 

Dit wordt besproken bij de planning, of anders bij Verzoeken of de Rondvraag.  
De agenda wordt met deze aanvulling vastgesteld. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst 13 december 2021 en actielijst 17 januari 2022 

• Mevrouw Van Kuilenburg geeft aan dat nog niet duidelijk is waar de kredietverstrekking inzake het 
woonwagenkamp Waardenburg in de planning is gebleven, kopje bestuurlijke agenda, pag. 3. 
De griffier geeft aan dat dit in de planning van maart/april 2022 terug zal komen, in combinatie met een 
voorstel dat raakvlakken heeft met dit onderwerp. 
Het presidium verzoekt daarop om een memo vanuit het college, waarin de informatie die via de griffier 
is ontvangen nog een keer helder wordt verwoord, inclusief onderbouwing. De griffier zal dit verzoek 
overbrengen. 

• Verder mist mevrouw Van Kuilenburg bij “Monitoren lijsten art. 50 RvO-vragen en technische vragen”, 
eveneens op pag. 3, de beantwoording van de griffier inzake de notitie over vragenstellen. De griffier 
geeft aan dat deze vragen in het nieuwe reglement van orde worden beantwoord. Hij zal dit alsnog kort 
doen, ook met het oog op de wettekst in dit reglement. 

• Mevrouw Boer-Rookhuiszen wil weten hoe er is gereageerd richting de insprekers van oktober, over de 
verkeerssituatie aan de Herman Kuijkstraat. In lijst toezeggingen wordt vermeld: “Er wordt gewerkt aan 
een zorgvuldige beantwoording”, maar wat houdt dit dan in? Men pleit voor écht West Betuws werken 
richting onze inwoners. De griffier gaat de stand van zaken na. 
De griffier zal weer naar de stand van zaken vragen. 
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Met deze opmerkingen wordt de besluitenlijst vastgesteld. 
 
Actielijst 17 januari 2022 
De griffier licht toe dat actiepunt 20 en 22 richting het inwerkprogramma van de nieuwe raad gaan. In het kader 
van integriteit kan ondermijning daarbij betrokken worden. Deze actiepunten kunnen daarom worden afgedaan. 
Actiepunt 25, het burgerinitiatief, komt in de besluitvorming van de raad op 1 februari. Ook dit punt wordt 
afgedaan. Actiepunt 11 komt aan de orde als de maatregelen het weer toelaten.  

Hiermee wordt ook de actielijst vastgesteld. 

4. Evaluatie 
Over de beeldvormende voorronden van 11 januari 2022; 

• Veel waardering is uitgesproken over de wijze van organiseren en uitvoeren van de avond over 
wonen. De vragen die overbleven uit de chat in Zoom worden nog beantwoord, is toegezegd. Die 
beantwoording dan toevoegen aan de agenda van het komende presidium. Samen met het voorstel 
van het college na deze beeldvormende avond, het op 14 februari hebben over het samenvoegen 
van deze antwoorden, met die van het college, om te komen tot een voorstel voor het vervolg van dit 
thema. 

• De discussie met stellingen in de parallelle sessie bij Lokale Adaptatie Strategie is door het 
presidium als te (politiek) sturend ervaren; het presidium wil niet meer dat deze werkwijze bij een 
beeldvormende voorronde wordt gebruikt. De griffie wordt verzocht dit door te geven en hierop ook 
te beoordelen. Voor presentaties geldt een maximum van 15 minuten. Afhankelijk van de 
onderwerpen op de agenda hierop sturen voorafgaand aan de vergadering. 

• Over dit voorstel van de Lokale Adaptatie Strategie wil het presidium daarom nog een extra 
overlegmoment vóór de oordeelsvormende voorronde ingepland hebben. De griffie wordt verzocht 
dit te doen in overleg met de ambtelijke organisatie. 

 
Over de raadsvergadering van 21 december 2021; 
De burgemeester adviseert bij het indienen van amendementen, met name bij vaststelling van 
bestemmingsplannen, vooraf goed te laten toetsen door de griffie of de organisatie.  
Zeker juridisch kan dit nauw luisteren. 
 
5. Concept-planning raadcyclus februari 2022, update (bestuurlijke) planning 2022 

• Mevrouw Van Kuilenburg vraagt of de huidige vorm van commissievergaderingen juridisch wel getoetst 
is op het voorzitterschap door niet-raadsleden. De griffier licht toe dat er hiertegen geen wettelijke 
bezwaren zijn. 

• Mevrouw Boer-Rookhuiszen vraagt zich af waar de voorstellen zijn gebleven die eerder op de planning 
stonden voor deze cyclus. Volgens de griffier zijn deze naar een later moment doorgeschoven. 

 
Commissie Ruimte 
De agenda voor deze commissie is akkoord. 
 
Commissie Bestuur 
De agenda voor deze commissie wordt ook conform vastgesteld. 
Mevrouw Van Kuilenburg merkt nog op of er al rekening is gehouden met een uitloopavond van deze 
vergadering, omdat de agenda zo vol is. 
Het overgrote deel van het presidium geeft aan dat het op deze ene avond afgehandeld moet worden en de 
voorzitter hierop moet sturen. 
De vergaderingen van de commissies Ruimte op 8 februari en Bestuur op 9 februari worden fysiek gehouden. 
Wel onder het voorbehoud dat hiervoor vergaderlocaties beschikbaar zijn. 
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Commissie Sociaal 
Deze agenda wordt conform vastgesteld. De vergadering wordt digitaal gehouden. 
 
Beeldvormende vergadering 31 januari 
Deze blijven digitaal, met betrekking tot de bespreking van het ‘Beleidskader voor Klantprofiel 4(KP04)’ wordt er 
op aangedrongen de participatie van de doelgroep goed te borgen. De werkvorm digitaal naar kijken of die 
daarvoor geoptimaliseerd kan worden. 
De agenda’s worden conform vastgesteld. 
 
Gebiedsgericht ontmoeten, Gastvrije Waaldijk 15 februari  
Mevrouw Van Zee komt terug op haar vragen zoals aangegeven bij het vaststellen van de agenda. 
De griffier geeft aan dat gekeken wordt naar de mogelijkheid dit gebiedsgericht ontmoeten fysiek te kunnen 
houden. Verder zijn er geen gespreksverslagen beschikbaar voor de openbaarheid, en er alleen nog ambtelijke 
gesprekken gepland. Het presidium verzoekt toch via een informatienota vooraf te worden geïnformeerd, om zo 
goed voorbereid het ontmoeten op 15 februari in te kunnen gaan. 
 
Bestuurlijke planning 
Mevrouw Van Kuilenburg merkt op dat op pag. 7 wordt vermeld dat er een informatienota van het college volgt 
voor de raadsvergadering van 1 februari, over de Winkeltijdenverordening. Graag nagaan wanneer die volgt, net 
als haar vraag over het kredietvoorstel voor het woonwagenpark.  
De bestuurlijke agenda moet een beter beeld geven op de lange termijn, om hier vooraf te kunnen reageren. 
 
6. Overzicht diverse lijsten 

Mevrouw Van Kuilenburg mist een aantal vragen bij de schriftelijke vragen. Zij gaat voor een korte 
inventarisatie dit per mail indienen bij de griffie. 
De vragen van de fractie CDA over ontgassing schepen binnenvaart zijn op 17 januari beantwoord. 
 

7. Verzoeken 
Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
8. Mededelingen 

• Mevrouw Van Kuilenberg geeft aan dat in het memo over Kuipershof 4 de financiële onderbouwing 
wordt gemist. In het presidium vorig jaar is uitdrukkelijk uitgesproken wat de wensen zijn voor 
Kuipershof 4 als vergaderruimte. Portacabins zijn niet geschikt om inwoners bij vergaderingen te 
betrekken.  

• Mevrouw Van Zee doet de mededeling dat hun burgerlid Van der Hulst door ernstige ziekte helaas per 
direct zijn werkzaamheden heeft neergelegd. De voorzitter vraagt het medeleven en sterkte over te 
brengen naar hem namens presidium en raad. 
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9. Rondvraag 

• Mevrouw Van Zee heeft nog vragen naar aanleiding van de brief van de burgemeester de afgelopen 
week over de stand van zaken bij zorgaanbieder De Hartenhoeve. De voorzitter vraagt haar deze 
schriftelijk te stellen. 
Verder wil zij weten hoe het gaat met de onderwerpen bij het gemeentelijk vastgoed, zoals voor de 
scouting en het fruitcorso als meekoppelkansen. Van de fractie LLB is er een motie in ontwikkeling over 
dit onderwerp waar dit in is meegenomen geeft mevrouw Van Kuilenburg aan. 

• De heer Van de Water geeft aan dat de communicatie rond het golfterrein in Spijk de aandacht behoeft. 
Dit onderwerp staat gepland bij een aankomende commissievergadering. 

• De heer Van Bruchem vraagt of de burgemeester iets kan vertellen over de vuurwerkschade van de 
afgelopen jaarwisseling. De burgemeester geeft aan dat er een notitie in het college ligt morgen. 

 
10. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor het meewerken aan de vlotte afhandeling van de agenda en sluit de 
vergadering om 21.24 uur. 


