
 

Notitie 
 

Datum:  15 maart 2022 

Aan:   Presidium 

Van:  Burgemeester en Griffier 

Onderwerp:  vragen/opmerkingen tijdelijke vergaderlocaties gemeenteraad 

 

 

Inleiding 

Tijdens de laatstgehouden vergadering van het Presidium, is wederom een aantal vragen en opmerkingen 

gemaakt over de (tijdelijke) vergaderlocaties van de gemeenteraad. Aan de griffier en de burgemeester is 

gevraagd hier voor het komende Presidium (21-03-2022) middels een notitie op terug te komen 

 

Feitelijkheden 

Voordat wordt ingegaan op de gestelde vragen en opmerkingen is het goed een aantal feitelijkheden vast te 

stellen. 

• Het huidige gemeentehuis op Kuipershof 2 in Geldermalsen (KH2) wordt verbouwd/deels gesloopt, 

waardoor deze zeker tot aan de zomer van 2023 niet beschikbaar is als vergaderlocatie; 

• De raadsvergaderingen, als ook een aantal oordeelsvormende voorronden, vinden op dit moment plaats 

in de Lingenborgh (ORS Lek en Linge) aan de Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen (LvL2); 

• De vergaderzaal die voorheen werd gebruikt als locatie voor de parallelle oordeelsvormende voorronden 

op Kuipershof 4 in Geldermalsen (KH4) is inmiddels omgebouwd tot werkplekken voor het ambtelijk 

apparaat en is derhalve niet meer beschikbaar als vergaderlocatie; 

• De parallelle oordeelsvormende voorronden worden gehouden in De Pluk aan de Rijksstraatweg 64 in 

Geldermalsen (RSW64); hier worden ook de vergaderingen van het Presidium gehouden; 

• Het College heeft besloten dat de oude Gemeentewerf aan de Rijnstraat 64 in Geldermalsen (RS64) 

geschikt kan worden gemaakt als vergaderlocatie voor de ambtelijke organisatie; 

 

Overwegingen 

• Tijdens de Covid-19 pandemie is gebleken dat de locatie de Pluk (RSW64) niet geschikt is voor het 

houden van oordeelsvormende voorronden. De grootste zaal is te klein om de voor de pandemie 

geldende regels en randvoorwaarden in voldoende maten te kunnen handhaven en/of waarborgen; 

• Ook wanneer de beperkingen vanwege de pandemie verder worden teruggedraaid en/of vervallen, is de 

locatie De Pluk (RSW64) te klein om een vergadering met publiek op een verantwoorde wijze te houden.  

• De locatie Gemeentewerf (RS64) is daarvoor wel geschikt, maar daar ontbreekt een adequate internet-

aansluiting;  

• De locatie aan de Kuipershof 4 blijft niet meer beschikbaar als vergaderlocatie voor de 

oordeelsvormende voorronden; dit is vanuit het college nog eens aangegeven in een memo gericht aan 

het Presidium dd. 12-01-2022 
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Conclusies 

• Herhaaldelijk is vanuit het Presidium aangegeven dat in zijn vergadering van 18-10-2021 zou zijn 

gesproken over een hogere kostenpost voor het gereedmaken van de locatie Gemeentewerf (RS64) als 

vergaderlocatie. Bevestiging hiervan is echter niet gevonden: noch bij de direct betrokken medewerkers 

van de griffie, noch in het verslag van deze vergadering. Van de vergadering zelf bestaat geen 

geluidsbestand. Wel is in die vergadering de sterke wens uitgesproken door het Presidium om de locatie 

Kuipershof 4 (KH4) weer geschikt te maken als vergaderlocatie;  

Het eerder genoemde memo vanuit het college dd 12-02-2022 is daarop een reactie 

• De kosten die zijn gemaakt om de locatie Gemeentewerf (RS64) te voorzien van een adequate 

internetaansluiting door de aanleg van een Coax-kabel bedragen €10,000,-. 

Dit bedrag valt binnen het mandaat van het College zoals is neergelegd in artikel 5, lid 4 van de 

Financiële verordening Gemeente West Betuwe 2021. Dit betekent dat hij hiervoor geen goedkeuring 

van de gemeenteraad nodig heeft. 

• De aanleg van de Coax-kabel op de locatie Gemeentewerf (RS64) is inmiddels zo goed als afgerond. De 

Griffie heeft de toezegging dat deze locatie begin april 2022 beschikbaar is. 


