
Concept besluitenlijst presidium 
Datum vergadering: 14 februari 2022 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: De Pluk, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen 
Voorzitter: Jos van Maanen 
Aanwezig: 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), Andrea 
Zierleyn (GL), Servaas Stoop (burgemeester) 

Afwezig: Dittie van Zee-van Arendonk (CDA), met kennisgeving 
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 14 februari 2022 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst 17 januari 2022 en actielijst 14 februari 2022 

• Mevrouw Van Kuilenburg mist bij de bestuurlijke planning een aantal zaken zoals het 

woonwagenkamp en waarom dit onderwerp uitgesteld is. De voorzitter meldt dat dit later in de 

agenda aan de orde komt.  

• Bij de proef van het werken met commissies, zou zij schriftelijk toelichting krijgen of een 

voorzitter geen raadslid hoeft te zijn en er volgens de regels gehandeld wordt. Uit de 

besluitenlijst blijkt dat de griffier heeft uitgelegd dat er juridisch geen bezwaren zijn. 

• Bij punt 8, Kuilenberg, moet Kuilenburg zijn. 

• Er is onduidelijkheid over de kosten en het ombouwen van de ruimtes in Kuipershof 4 en de 

oude brandweerkazerne tot vergaderlocaties. De griffier en de burgemeester als 

vertegenwoordiger van het college, stellen hier een notitie voor op, die vóór het komend 

presidium helderheid moet verschaffen. 

• Mevrouw Boer Rookhuiszen merkt op bij pag .3, de beeldvormende vergadering Sociaal op 31 

januari dat afgesproken was dat de doelgroep, KP4, zou worden betrokken bij dit onderwerp. 

Achteraf is dit niet gebeurd. Dit zou een verbeterslag mogen zijn. 

Met bovenstaande opmerkingen wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

De actielijst wordt vastgesteld, met de aanvulling dat de fractie GroenLinks, het onderwerp “Right to 

Challenge” oppakt als apart onderwerp, binnen het inwerkprogramma van de nieuwe raad. 

De heer Broedelet sluit aan bij de vergadering. 

4. Evaluatie 

• De heer Temminck wil de beeldvorming Kerkenvisie op 31 januari bespreken. Er heerste vanuit 

de kerkrentmeesters onvrede en teleurstelling over het verloop en de invulling van de avond en 

hoe de avond geleid werd. Eindconclusie: men heeft zich ongemakkelijk gevoeld. De afsluiting 

werd ook als beledigend ervaren. Het lastminute overnemen van de vergadering was niet goed 

voorbereid. De heer Van Bruchem wil wel gemeld hebben dat de excuses van de heer 

Broedelet zijn gemaakt, en worden gewaardeerd. Uit dit alles lering uit trekken voor de 

toekomst. 

• Mevrouw Boer Rookhuiszen, wil de griffie en andere betrokkenen bedanken dat er na de 

brandmelding in De Lingeborgh, op zo korte termijn een digitale bijeenkomst georganiseerd 

kon worden bij de commissie Bestuur op 9 februari. 



Verder geeft zij aan dat de kwartaalrapportages van de verbonden partijen werden gemist voor 

deze vergadering, deze was “verstopt” in de Dagmail bij de ingekomen stukken. Dit soort 

stukken is dan lastig te vinden. De griffier legt uit dat het niet aan de griffie is informatienota’s 

te koppelen aan agendapunten van de betreffende vergadering. De burgemeester licht nog toe, 

dat de kwartaalrapportage een aantal weken na afloop van het betreffende kwartaal volgen en 

bij deze vergadering erg kort op elkaar zat in de planning.  

De oproep en toezegging aan/van het college dit soort meldingen en stukken eerder en beter 

kenbaar te maken. 

• De burgemeester wil verder nog 2 opmerkingen over de raadsvergadering maken. 

1. De spreektijden werken, iedereen hield zich eraan. 

2. De rondvraag voldeed niet aan de afgesproken criteria. 

• Mevrouw Van Kuilenburg vraagt zich af hoe spreektijden werken als er veel bespreekstukken 

zijn. Mevrouw Zierleyn is het niet met haar eens. Zij vindt het echt een tactisch besluit hoe je je 

spreektijd indeelt. De proef loopt nog, dus er is ruimte voor wijzigingen. 

• Henk de Man, vindt dat bij de oordeelsvorming bij 7 insprekers, 2 minuten echt heel weinig is 

en een schoffering naar de insprekers. De komende raadscyclus staat het RvO op de agenda, 

hier dan goed naar dit punt kijken. 

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

• Er is geen beeldvorming in de cyclus van maart, licht de griffier toe. De commissie Ruimte en 

Bestuur van resp. 8 en 9 maart blijven over met de laatste besluitvormende vergadering van 

deze raad. 

 

• Mevrouw Van Kuilenburg vraagt zich af hoe het zit met het voorstel aanvullende kaders 

grootschalige huisvesting arbeidsmigranten. Zij vraagt zich af waarom/wanneer inwoners dan 

in de beeldvorming worden betrokken. Uiteindelijk wensen maar twee van de tien leden dit, 

dus er gaat géén beeldvorming plaatsvinden. Mevrouw Van Kuilenburg wil vastgelegd hebben 

dat als er iets gepubliceerd wordt, dit in de openbaarheid gebeurt. 

 

• Mevrouw Boer Rookhuiszen, pleit ervoor een stuk te verdagen vanwege het (opnieuw) 
uitstellen van de Omgevingswet. Daarom bij Commissie Ruimte 8 maart 2022 agendapunt 8 
“Voorstel tot vaststelling verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit”  
van de agenda gehaald en doorgeschoven naar een later tijdstip. De griffier vraagt na of dit 
nog tot problemen leidt; 
De agenda wordt verder conform vastgesteld. 
 

• De voorzitter wil een procedurele opmerking over de spreektijden maken, ook door de 
komende commissievergaderingen. Conclusie is dat bij meer dan 3 insprekers ruimere 
spreektijden gewenst zijn voor insprekende inwoners in de commissies (minimaal 3 minuten). 
Vooraf wordt al aan inwoners gecommuniceerd hun bijdrage alvast schriftelijk kenbaar te 
maken aan de raad via de griffie. 
 

• De heer Van Bruchem verzoekt of IN019 Evaluatie Jaarwisseling 2021-2022 West Betuwe kan 
worden wordt toegevoegd aan de agenda van de commissie Bestuur van 9 maart. Met deze 
aanvulling wordt de agenda verder conform vastgesteld. 

• Mevrouw Van Kuilenburg vindt de 3 stukken Reglement van Orde, Commissieverordening en 
Organisatieverordening niet rijp voor de commissie- en besluitvormende vergadering. De 
voorzitter geeft aan dat er na het openbaar maken van de agenda’s morgen, nog genoeg tijd is 
om art. 50- of technische vragen over deze stukken te stellen. 

• Diverse onderwerpen Avri, bestuurlijke planning blz. 11; het presidium spreekt de verwachting 
uit dat het AB/DB van Avri geen besluit heeft genomen over de genoemde onderwerpen 
voordat de raad hier in commissieverband over spreekt. 



• Mevrouw Van Kuilenburg vraagt bij het overzicht wijzigingen in de planning, waarom 

Onderzoek woonwagenlocatie Heideweg er nu op staat op 31 mei zonder toelichting. Via de 

griffie wordt het college gevraagd hier nadere duiding aan te geven. 

 

• Het ingekomen stuk IN014 MIRTA2 Bestuursovereenkomst (incl. bijlagen), wordt geagendeerd 

als bespreekstuk op de agenda van de raadsvergadering van 22 februari 2022. 

De agenda wordt verder conform vastgesteld; 

6. Overzicht diverse lijsten 
Fred Temminck over lijst moties, heeft vragen ingediend bij de moties van hun fractie die zij missen. 

De heer Van de Water vraagt zich af waarom hun vragen over vrij liggend fietspad en energiearmoede 

(zo) laat beantwoord worden. 

7. Verzoeken 

• De heer Temminck geeft aan dat lokale instanties toelichting willen geven, informatief naar de 

raad, wat zij kunnen en willen met betrekking tot inburgering in onze gemeente. Vanuit de 

regio wordt dit digitaal georganiseerd. De griffier geeft aan dit onderwerp dan in het 

inwerkprogramma van de raad op te nemen en op één van de avonden vanuit het 

gebiedsgericht ontmoeten in te plannen, richting het zomerreces. 

• De griffier heeft zelf ook een verzoek vanuit de verkiezingen. Is het hier gebruikelijk om kort na 

de verkiezingen een plenaire – openbare - sessie te beleggen dat lijsttrekkers met elkaar 

duiden hoe de toekomst verder in te vullen. Deze uitnodiging blijkt vanuit de voorzitter van de 

raad al verstuurd te zijn. 

• Nog een verzoek vanuit de heer Brouwer, directeur Avri, namens het bestuur van de Avri. Hij 

wil een bijeenkomst organiseren, die zal gaan over de geleerde vier lessen vanuit het 

onderzoek: hoe informeer je raden over ontwikkelingen. Het presidium wil dit breder trekken 

naar alle gemeenschappelijke regelingen.  

Mevrouw Van Kuilenburg wil genoteerd hebben dit anders te zien en liever een aparte 

bijeenkomst met de Avri houden gezien het onderzoek. 

8. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

9. Rondvraag 
Ook van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. 

10. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor het meewerken aan de vlotte afhandeling van de agenda en 
sluit de vergadering om 21.31 uur. 


