
Concept besluitenlijst presidium 
Datum vergadering: 21 maart 2022 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Aula Lingeborgh, Laan van Leeuwestein 2, Geldermalsen 
Voorzitter: Jos van Maanen 
Aanwezig: Linda van Willigen (CU), Rita Boer Rookhuiszen-de Joode (D66), Henk de Man 

(DB), Petra van Kuilenburg (LLBWB), Lourens van Bruchem (SGP), Richard 
Hoogveld (PvdA), Diane de Zeeuw (VVD), Servaas Stoop (burgemeester) 

Afwezig: Fred Temminck (CU), Gijsbert van de Water (VWB), Frank Broedelet (VVD), 
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.  
 
2. Vaststellen agenda 21 maart 2022 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst 14 februari 2022 en actielijst 21 maart 2022 

• Mevrouw Van Kuilenburg heeft een opmerking bij blz. 1, bullet 4. De notitie hierover volgt later 

deze vergadering. 

• Mevrouw Van Willigen merkt op bij pag .3, punt 6, dat de heer Temminck een aantal 

ingediende moties mist. Deze worden nog aan de griffie verstuurd.  

• Mevrouw Boer-Rookhuiszen, bij punt 7, Verzoeken, m.b.t. de Avri, moet staan “de griffierskring 

denkt erover na het onderwerp van de geleerde lessen breder te trekken”. De griffier licht toe 

dat het presidium is gevraagd hierover na te denken en heeft toegezegd hiermee akkoord te 

gaan. 

Met deze aanvullingen wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

• De actielijst wordt ook vastgesteld.  

4. Evaluatie 

• Na de commissievergadering van 9 maart is bij sommigen een ongemakkelijk gevoel blijven 

hangen; mede doordat men terugkwam op eerder gemaakte afspraken en er vooraf geen 

technische vragen zijn gesteld. Dat gaf de nodige onduidelijkheid 

Conclusie is dat het aan de nieuwe raad is om de verordeningen en het reglement van orde 

weer op te pakken 

De structuur van vergaderingen Ruimte en Sociaal op de dinsdag en die van Bestuur op de 

woensdag wil men de komende periode het liefst handhaven.  

De griffier geeft aan dat het hierbij ging om een proefcyclus die vooruitliep op de 

verordeningen en het aangepaste reglement van orde. Nu die niet tot besluitvorming zijn 

gebracht, vervalt ook de grond en de aanleiding om hiermee proef te draaien. In afwachting 

van nieuwe initiatieven en/of voorstellen vanuit de raad, gaat de griffie gaat de komende cycli 

de vergaderingen weer organiseren op basis van de oude (vastgestelde) verordeningen; 

• De burgemeester wil verder nog 2 opmerkingen over de raadsvergadering van 22 februari 

maken. 

1. De spreektijden werken, iedereen hield zich eraan. 

2. Het initiatiefvoorstel van DB wekte qua stemming, zeker voor de buitenwacht met de 

twee versies, waarschijnlijk verwarring op. 

 



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

• De beeldvorming wordt de Onderwijsvisie op één locatie, parallel met de beeldvorming over 

het Landschaps Ontwikkelingsplan en daaraan toegevoegd de Lokale Adaptie Strategie.  

• De agenda van de oordeelsvorming is akkoord. 

• Mevrouw Boer-Rookhuiszen wil graag opmerken bij de startnotitie van de regiovisie Jeugdzorg 

in mei, dat een informatienota niet de juiste manier is dit aan te vliegen. Zij wil graag goed 

bijgepraat worden. Het presidium wenst hier beeldvorming over. 
 

6. Overzicht diverse lijsten 

• Mevrouw Van Willigen merkt op dat hun technische vragen over Jongerenwerk gaan, niet 
Jeugdzorg, dit aanpassen. Die zijn inmiddels beantwoord. 

• Mevrouw Van Kuilenburg merkt op dat zij hun vragen van 31 januari ook mist. 

• Mevrouw Boer-Rookhuiszen merkt op dat één vraag over de huisvesting arbeidsmigranten niet 
beantwoord is. De voorzitter geeft aan dat dit nog onder de rechter is; na de 
bezwarenprocedure volgt normaliter geen antwoord. 

 

7. Verzoeken 

• Memo uitwerken nieuwe programma-indeling voor de begroting 2023. Deze nieuwe indeling 

volgt uit de financiële verordening die vorig jaar is vastgesteld; het presidium gaat akkoord dat 

dit proces via de auditcommissie in gang wordt gezet. Het memo wordt geagendeerd voor de 

eerstvolgende vergadering van de auditcommissie 

• Het memo inzake de (oprichting van) een regionale rekenkamer wordt eveneens geagendeerd 
voor de eerstvolgende vergadering van de auditcommissie. 

8. Mededelingen 
De notitie over de vergadermogelijkheden wordt voor kennisgeving aangenomen. 

9. Rondvraag 

• Mevrouw De Zeeuw vraagt of er nog een cadeau wordt geregeld wordt de plaatsvervangend 
griffier Koen Steenbergen, die afscheid neemt 29 maart aanstaande. Mevrouw Van Kuilenburg 
vraagt wanneer er gelegenheid is een woord tot hem te richten. Volgens de voorzitter is dit het 
geval. De burgemeester vult hier op aan dat er in geval na afloop voldoende ruimte is voor 
informeel samenzijn. 

• Mevrouw Boer-Rookhuiszen meldt dat door het niet vaststellen van de verordening, niet-
raadsleden ook weer voorzitter mogen zijn, de voorzitter bevestigt dit. 

 

10. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inzet en bijdrage en het mogen voorzitten: hij heeft dit 
met plezier gedaan en sluit de vergadering om 21.25 uur.  
De griffier zal in de raadsledenapp nog checken of iemand er bezwaar tegen heeft bij het vergaderen 

de 1,5 meter te laten vervallen. 


