
 

Concept besluitenlijst presidium 
Datum vergadering 17 oktober 2022 

Aanvang 20.00 uur 

Locatie 

Voorzitter 

Brandweerzaal, Rijnstraat 20, Geldermalsen 

Henk de Man 

Aanwezig Hans Daudeij (DB), Fred Temminck (CU), Rita Boer Rookhuiszen-de Joode (D66), 

Petra van Kuilenburg (LLBWB), Gerard Kievit (SGP), Gert-Jan van Ochten (VVD), Annet 

IJff (PvdA), Gijsbert van de Water (VWB), Andrea Zierleyn (GL), Ton Miltenburg (CDA) 
Afwezig Servaas Stoop (burgemeester), Lourens van Bruchem (SGP), 
Griffier Hans van der Graaff 
Besluitenlijst Muriëlle de Wit 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering kort na 20.00 uur. Door een technisch probleem start de livestream niet 

op. Er zijn afmeldingen ontvangen van Servaas Stoop en Lourens van Bruchem, deze laatste wordt 

vervangen door Gerard Kievit. 

 

2. Vaststellen agenda 17 oktober 2022  

Mevrouw van Kuilenburg herhaalt de vraag over het overzicht voor de volgende cyclus. De griffier zegt toe 

deze de volgende vergadering bij te voegen 

 

3. Vaststellen besluitenlijst 19 september 2022 

Blz. 1, laatste deel tekst, Servaas Stoop bestuurlijke agenda, vraagt mevrouw Van Kuilenburg zich af hoe het 

vervolg is gegaan in de driehoek. Doordat hun motie vreemd is ingediend en verworpen, is dit in de raad van 

27 september aan de orde geweest. De griffier heeft dit meegenomen in de driehoek en blijft dit meenemen.  

Hiermee wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

 

4. Evaluatie 

Raadsvergadering 27-09-2022 

Het verzoek van GroenLinks rond het interpellatiedebat werd door sommigen als zeer onprettig ervaren.  

De schorsingen zijn te lang, ook voor de toehoorders en inwoners. Mevrouw Zierleyn roept op respectvol 

met elkaar om te gaan. Hier elkaar en als fractievoorzitters op aan kunnen spreken.  

 

Beeldvorming 04-10-2022 

Het presidium toont zich in meerderheid tevreden met de invulling van de avond, en heeft de gesprekleider 

als waardevolle aanvulling ervaren. Vooral de interactieve wijze van presenteren werd daarbij genoemd. 

Sommige leden van het presidium tonen zich echter wel kritisch over de kosten van het inhuren van een 

gespreksleider. 

  



Concept besluitenlijst presidium gemeente West Betuwe 

Pagina 2 van 3 

 

 

5. Conceptplanning raadcyclus november, update (bestuurlijke) planning 2022 

 

Beeldvorming 1 november 2022 

Agenda wordt conform vastgesteld. 

 

Oordeelsvorming 1 en 2 op 15 november 2022 

Het Presidium voegt het “Plan van Aanpak Regionale Samenwerking”, dat door de griffierskring Rivierenland 

is opgesteld, toe aan de agenda van de Oordeelsvorming 2. De agenda’s van oordeelsvorming 1&2 worden 

verder conform vastgesteld. 

 

Begrotingsraad 8 november 

De conceptagenda wordt conform vastgesteld, inclusief de voorgestelde spreektijden. 

 

Bestuurlijke planning 

• Voortgang van de wet inburgering staat nu  in de vorm informatienota op de planning. 

Diverse fracties hebben echter behoefte aan verdere verdieping. Mevrouw van Kuilenburg vraagt zich af 

hoe dit nu gaat met het agenderen van onderwerpen voor de beeldvorming. De griffier legt uit dat een 

informatienota, nadat deze is ontvangen, op verzoek geagendeerd kan worden. Het presidium besluit 

vervolgens wanneer en op welke agenda dit gebeurt. 

• Rotondes en fietsknelpunten is gekozen voor clustering, omdat er problemen zijn met de financiering en  

   bezuinigingen door stijgende prijzen van gas en materialen. De griffier checkt bij de  

 bestuurssecretaris of betrokkenen/inwoners op enig moment bijgepraat kunnen worden over de  

 voortgang van deze projecten. 

• De heer Van Ochten heeft een vraag over de evaluatie pluspakket Avri.  

Bij de behandeling van de gemeentelijke begroting op 8 november wordt ook een besluit gevraagd over 

de pluspakketten. 

 

6. Overzicht diverse lijsten 

• Lijst afhandeling ingekomen stukken t/m 13 oktober 2022 

Hierover zijn geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt 

• Lijst afhandeling aangenomen moties t/m 13 oktober 2022 

De heer Kievit heeft een vraag over hun motie, unaniem aangenomen, in 2019 over begraafplaatsen.  

• Lijst afdoening toezeggingen t/m 13 oktober 2022 

Mevrouw Van Kuilenburg mist in de lijst bij IN064 de toezegging van de wethouder hun vragen te 

beantwoorden. Ook mist zij een overzicht van principeverzoeken dat is toegezegd.  

• Monitoren technische- en artikel 50-vragen t/m 13 oktober 2022 

Mevrouw IJff vraagt waar de beantwoording blijft van technische vragen PvdA/GL van de golfbaan in Spijk. 

De griffier wijst er op dat deze vandaag zijn beantwoord. 
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7. Verzoeken 

Onderstaande is besproken bij de cyclus voor november. 

a. Raadsvoorstel Plan van Aanpak Regionale Samenwerking Regio Rivierenland 

 

b. Verzoek fractie GroenLinks ‘bermbeheer in West Betuwe” 

Dit verzoek is vandaag ingediend voor de agenda en mevrouw Zierleyn licht dit toe. Er zijn door hen  

meerdere keren vragen gesteld over bermbeheer in o.a. Rhenoy en Acquoy. Er is een discrepantie tussen beleid  

(bermbeheerplan) en uitvoering. Wethouder heeft gesprek hierover geweigerd. Fractie en inwoners maken zich  

zorgen over bevordering biodiversiteit die nu niet gediend wordt.  

Het verzoek van de fractie GroenLinks om het ‘bermen beleid’ van de gemeente WB te agenderen voor een 

oordeelsvormende voorronde is vooralsnog ingepland voor de cyclus van december.  

De griffie zal het dringende verzoek van het presidium aan het college om over dit onderwerp alsnog het 

gesprek aan te gaan met de fractie GroenLinks overbrengen 

 

8. Mededelingen 

a. Nazit gemeenteraad 

De griffier legt uit waarom dit in De Lingeborgh niet mogelijk is door gebrek aan faciliteiten en beschikbaarheid  

bodes, die de aula weer moeten ombouwen voor de school. In verbouwd gemeentehuis 2023 moet dit weer  

kunnen. De heer Van Ochten en anderen vragen om organisatie van een kerstborrel en op termijn een 

 zomerbarbecue. Het informeel ontmoeten wordt gewaardeerd. In het griffieoverleg meenemen. 

 

b. Kerstpakketten 

De griffier meldt dat Dagmail hierover volgt, met de vraag of men zelf een kerstpakket wenst, of een pakket naar  

de voedselbank. Met een deadline voor reactie, anders gaat pakket naar de voedselbank. Vorig jaar waren ook  

na reminders pakketten te lang bij de griffie staan. 

 

9. Rondvraag 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.52 uur. 


