
 

Concept besluitenlijst presidium 

Datum vergadering: 13 december 2021 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Digitaal, via Zoom 

Voorzitter: Dittie van Zee-van Arendonk (plaatsvervangend voorzitter) 

Aanwezig: Fred Temminck (CU), Gijsbert van de Water (VWB), Rita Boer Rookhuiszen-de Joode 

(D66), Henk de Man (DB), Petra van Kuilenburg (LLBWB), Gian Bareman (SGP), Hennie 

Challik (PvdA), Frank Broedelet (VVD) 

Afwezig: Jos van Maanen (voorzitter), Andrea Zierleyn (GL), Lourens van Bruchem (SGP),  

Richard Hoogveld (PvdA) 

Griffier: Hans van der Graaff 

Besluitenlijst: Muriëlle de Wit 

 

 

1. Opening 

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

 

2. Vaststellen agenda 13 december 2021 

De agenda wordt vastgesteld met de opmerking van Rita, dat zij verduidelijking mist over de verkiezingen. 

In overleg met de griffier wordt besloten dit bij de Mededelingen te doen. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst 15 november 2021 en actielijst 13 december 2021 

De besluitenlijst wordt vastgesteld, als het stuk bij punt 5. … node wordt ... verwijderd wordt, zoals mevrouw Van 

Kuilenburg opmerkt. Bij de actielijst zijn geen aanvullingen. 

 

4. Evaluatie 

• Oordeelsvormende vergadering 16 november.  

- Hier zijn geen opmerkingen over. 

• Gebiedsgericht ontmoeten/beeldvorming 23 november (BP Buitengebied Geldermalsen). 

- Mevrouw Boer-Rookhuiszen vindt het jammer dat dit raadsvoorstel zo lang is blijven liggen. Bij zowel 

raadsleden als inwoners is de communicatie laat op gang gekomen. Dit punt wordt door meerdere 

leden herkend. 

• Besluitvormende raad 30 november 

- De heer van der Water stoort zich eraan dat door de SGP tijdens de vergadering nog een amendement 

in elkaar is gezet bij het agendapunt over de huisvesting van de raad. 

- De heer Temminck vond bij het interpellatiedebat de orde en het taalgebruik niet conform afspraak. 

- De burgemeester geeft toelichting op de gang van zaken tijdens deze raadsvergadering en wat 

beweegredenen zijn – geweest - voor bepaalde acties en besluiten. Het aan- en uitzetten van je 

microfoon is ieders eigen discipline en moet binnen de fracties punt van aandacht blijven. Bij 

interrupties afspreken het rode kruisje digitaal i.p.v. het “handje” opsteken te gebruiken.  
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De griffier gaat na of de volgorde van aanmelden hierbij dan ook gehandhaafd blijft en wat de beste 

oplossing kan zijn. Ook het beschikbaar zijn van break-outrooms kan helpen voor kort onderling 

overleg tussen fracties of raadsleden in digitale vorm. 

 

• Oordeelsvormende vergaderingen 7 december 

- Hier zijn geen opmerkingen over. 

 

Mevrouw van Kuilenburg vraagt de burgemeester over het seniorenconvent in het memo van de griffie over de 

nieuwe vergaderstructuur. De Griffier antwoord dat de inrichting van o.a. het seniorenconvent, de 

agendacommissie en het presidium in de organisatieverordening geregeld gaan worden. 

 

De burgemeester geeft aan vanwege andere afspraken de vergadering te moeten verlaten. Vooruitlopend gaat 

hij daarom in op het punt m.b.t. de brief over de politie Oost-Nederland, zoals die staat aangegeven bij het punt 

‘Mededelingen’ op de agenda. Hij legt uit dat dit voor de gemeenteraad speelt in de tweede helft van 2022. 

Daarom het verzoek de brief ter kennis te brengen van het presidium en bij de vergaderplanning voor de tweede 

helft van 2022 rekening mee te houden. De brief zal worden nog opgenomen bij de ingekomen stukken van 1 

februari 2022. Hierna verlaat hij de vergadering 

5. Concept-planning raadcyclus januari 2022, update (bestuurlijke) planning 2022 

 

Raadsvergadering 21 december 2021: 

• Deze zal digitaal plaatsvinden. 

• De brief van Liander d.d. 10-12-2021 m.b.t. de uitbreiding Regelstation Neerijnen zal als bespreekstuk 
aan de agenda worden toegevoegd. Dit gezien het spoedeisende karakter. 
In de brief vraagt Liander een richtinggevende uitspraak van de raad m.b.t. een aantal alternatieven. Het 
presidium is zeer benieuwd hoe het college tegen deze brief aan kijkt, en wil (liefst) voorafgaand aan de 
vergadering een reactie van het college. Dit verzoek is het driehoeksoverleg van 14 december ook 
overgebracht. Reactie van het college komt waarschijnlijk ter vergadering. 

 

Beeldvormende voorrondes januari en februari: 

• Deze zullen digitaal plaatsvinden; agenda’s verder conform. 

• M.b.t. de agenda van 15 februari “Gastvrije Waaldijk” is de vraag hoe ver in de tijd dit onderwerp 
maximaal kan worden uitgesteld, dit omdat de sterke wens leeft dit onderwerp in een fysieke 
vergadering te kunnen bespreken 
Deze vraag zal aan het college worden voorgelegd. 

 

Oordeelsvormende/commissies januari; 

• Deze vergaderingen zullen digitaal plaatsvinden 

• De namen van de commissies moeten nog worden aangepast op de agenda’s 

• de vergadering van de commissie Ruimte zal het memo “Stand van Zaken MIRT A2” worden 
toegevoegd; het Presidium toont zich zeer ontstemd over de gang van zaken en voelt het mes op 
de keel gezet. Desondanks is men akkoord gegaan met bespreking, inclusief de aanlevering van 
de stukken op 11 januari, maar geeft geen garantie dat dit ook tot besluitvorming zal leiden in de 
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gemeenteraad van januari. 
De griffier is verzocht contact op te nemen met de collega’s van de andere betrokken gemeenten 
in de regio Rivierenland. 

• Het initiatiefvoorstel van DB inzake de AED is bijna gereed; de wens van de fractie is deze te 
agenderen in januari. Conform art 47 RvO heeft het college echter een reactietermijn van uiterlijk 
20 dagen voor wensen en bedenkingen. Waarschijnlijk zal agendering daarom pas plaatsvinden 
in de cyclus van februari. 

• De agenda’s zijn verder conform vastgesteld. 

 

Bestuurlijke agenda: 

• Op voorspraak van de fractie LLBWB stelt het Presidium de vraag waar het onderwerp m.b.t. de 
kredietverstrekking inzake het woonwagenkamp Waardenburg in de planning is gebleven. 
Dit wordt nagevraagd door de griffie. 

 

6. Overzicht diverse lijsten 

• Lijst afhandeling ingekomen stukken t/m 06-12-2021 

• Lijst afhandeling aangenomen moties t/m 06-21-2021 

• Lijst afdoening toezeggingen t/m 06-12-2021 
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. 

 

• Monitoren lijsten art. 50 RvO-vragen en technische vragen. 

Mevrouw van Kuilenburg vraagt de griffier naar de beantwoording van de vragen van de fractie LLBWB 

inzake  de notitie over vragenstellen. De griffier laat weten de beantwoording zo mogelijk nog voor het 

kerstreces gereed te hebben. 

 

7. Ingekomen stukken 

• Liander, is al bij punt 5, de raadsvergadering van 21 december opgenomen. 

• Werkgroep onderwijs en stichting hoogbegaafd: email met bijlage. 

Deze mail in het licht zien van de verkiezingen. Iedere fractie kan zelf reageren richting de werkgroep. 

 

8. Verzoeken 

• LLB: scoutingvereniging Graaf van Gelre te Geldermalsen, ook voor de corsoclub, men wil graag meer 

duidelijkheid en stukken wat er met de vereniging besproken is zoals stand van zaken, huurcontracten. 

Dit wordt nu in de planning beeldvorming meegenomen bij Maatschappelijk vastgoed, zoals bij punt 5. 

is genoteerd door het naar voren te halen in februari. 

• VVD: agenderingsverzoek ingekomen stukken B1 01 t/m 03 in eerstvolgende raadcyclus, 

de fractie wil met spoed een openbaar debat te organiseren over deze stukken inzake de golfbaan in 

Spijk. Dit ter overlegging van alle stukken. Dit verzoek is door een aantal fracties ondersteund. Op 

advies van de griffier zal eerst een gesprek plaatsvinden tussen de portefeuillehouder Handhaving en de 

fractievoorzitters om te bepalen in hoeverre dit ook in de openbaarheid kan. Dit mede met het oog op 

een aantal juridische procedures die nog lopen. Dit gesprek graag z.s.m. digitaal organiseren.| 
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• CU: n.a.v. IN120: startdocument onderwijsvisie gemeente West Betuwe. 

De uitkomst hiervan is dat er een beeldvormende voorronde wordt belegd over dit onderwerp. 

 

• Griffie: Memo verkiezingen, verkiezingspagina’s of verkiezingskrant Kontakt 

Het memo inzake het oefenen in januari/februari met de nieuwe commissiestructuur, is met 

instemming ontvangen. Er worden een aantal vragen gesteld over de financiering en hoe dit bij de vorige 

verkiezingen was georganiseerd. 

 

• Team fysiek: Memo stand van zaken Mirt A2 (procesvoorstel behandeling in januari 2022) 

• College B&W: e-mail met planningsvoorstel verplaatsing behandeling gebiedsvisie Waardenburg in 

Bestuurlijke Agenda 

o Door de geringe mogelijkheid op fysieke participatie van inwoners bij dit onderwerp, verzoek 

instemming met uitstel van planning 

• Voorts is de griffier gevraagd het verzoek aan het college over te brengen de voormalige vergaderzaal in 
Kuipershof 4 z.s.m. weer geschikt te maken voor fysieke vergaderingen van de 
voorrondes/commissies. Dit o.a. vanwege de (on)mogelijkheid te vergaderen in De Pluk. 

 
De heer Broedelet verlaat de vergadering. 

 

 

9. Mededelingen 

• Wijzigingen vergaderschema 2022, De griffier licht dit toe: 

o De ‘Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19’ is verlengd tot 1 juli.  

o Daarmee is er wederom de mogelijkheid gespreid over 3 dagen te gaan stemmen.  

o De definitieve uitslag van de verkiezingen zal  daarom op maandag 23 maart worden bekend 

gemaakt. 

o Bij wet is geregeld dat de nieuwe raad op woensdag 30 maart 2022 zal worden geïnstalleerd;   

o In de planning is nu opgenomen dat het onderzoek geloofsbrieven van de leden van de nieuw te 

benoemen raad zal plaatsvinden op dinsdag 29 maart 2022; aansluitend is dan het afscheid van 

oude raad. Beide vergaderingen zullen in ieder geval fysiek plaatsvinden. 

o Als gevolg van de nieuw voorgestelde vergaderstructuur, is de woensdag als nieuwe (extra) 

vergaderavond ingepland; 

o Voorts is er vanwege de beschikbaarheid van de ruimte in De Lingeborgh een aantal dagen 

gewisseld; 

• De griffie heeft gesproken met  De Lingeborgh om te kijken in hoeverre de verkiezingen zijn te 

combineren met het lesprogramma te integreren in de verkiezingen. Als hier mogelijkheden voor zijn, 

kunnen (kandidaat)raadsleden hiervoor worden uitgenodigd. 

• In breder verband wordt een aantal vragen gesteld m.b.t. de planning rondom de verkiezingen, in het 

bijzonder richting activiteiten als het organiseren van debatten. De griffie is hier al mee bezig. 

• Politie Oost-Nederland: brief proces meerjarenbeleidsplan 2022 in 2e helft van komend jaar 

• College B&W: tussenbericht uitstel beantwoording art.50 vragen CDA over elektriciteitsregelstation 

Neerijnen, gaat opgelost worden met brief Liander als bespreekstuk. 
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10. Rondvraag 

• De heer de Man geeft aan wat de stand van zaken is rond de initiatiefvoorstel over de AED’s, zoals is 

opgenomen onder de planning van de oordeelsvormende commisie in januari onder punt 5. Hans neemt 

dit nog met hem door met betrekking tot het reglement van orde. 

• Mevrouw van Zee- van Arendonk geeft aan moeite te hebben met het zitting hebben van raadsleden in 

dorpstafels. De griffier geeft aan dat integriteitsvraagstukken als deze binnen de verantwoordelijkheid 

van de burgemeester vallen. Hij geeft tevens aan dat het onderwerp ‘integriteit straks onderdeel 

uitmaakt van het inwerkprogramma van de nieuwe raad. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering kort voor 23.00 uur. 

 


