
Concept besluitenlijst presidium 
Datum vergadering: 27 juni 2022 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Brandweerzaal, Rijnstraat 20, Geldermalsen 
Voorzitter: Henk de Man 
Aanwezig: Fred Temminck (CU), Rita Boer Rookhuiszen-de Joode (D66), Gerrit de Jong 

(DB), Petra van Kuilenburg (LLBWB), Lourens van Bruchem (SGP), Gert-Jan van 
Ochten (VVD), Annet IJff (PvdA), Gijsbert van de Water (VWB), Ton Miltenburg 
(CDA), Servaas Stoop (burgemeester) 

Afwezig: Andrea Zierleyn (GL), Hans Daudeij (DB) 
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 27 juni 2022 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Vaststellen besluitenlijst 23 mei 2022 en actielijst 27 juni 2022 
Mevrouw Van Kuilenburg geeft bij pag. 4 besluitenlijst aan, dat zij op 4 juli toch op tijd aanwezig kan 
zijn bij de raadsvergadering. 
Verder was afgesproken dat het overzicht van de conceptplanning van de komende raadcyclus weer 
zou worden toegevoegd. Zij mist dit overzicht nu nog. 

 Met deze opmerkingen wordt de concept besluitenlijst vastgesteld. 
 

Bij de actielijst merkt mevrouw Boer Rookhuiszen op dat het voorstel is de onderwerpen 

burgerparticipatie en Right to Challenge in 1 keer te doen. Net als het accommodatieplan, 3 

workshops, in 1 beeldvormende avond. Dit wordt verder uitgewerkt.  

Mevrouw Van Kuilenburg heeft een aanvullende vraag: wordt er wel duidelijk van tevoren bij de 

uitnodiging vermeld wat van hen wordt verwacht? Men wil voorafgaand aan deze avond het doel 

helder hebben en in het presidium na het reces en dit vervolgens agenderen. 

4. Evaluatie 

Raadsvergadering 21 juni, gemeenschappelijke regelingen 
Mevrouw Van Kuilenburg complimenteert de burgemeester hoe persoonlijk hij de kinderen bij het 
raadspreekuur te woord stond. 
De burgemeester geeft aan voortaan de scheidslijn tussen voorzitterschap en zijn betrokkenheid bij 
het agendapunt over de VRGZ scherper te houden. 
 

 Oordeelsvormende avond 14 juni, winkeltijdenverordening 
Indrukken/algemeen; 

• De doelstelling van de avond kwam niet uit de verf, met de 1e en 2e termijn verliep dit 

rommelig.  

• Insprekers hun podium geven en niet onderling praten als zij aan het woord zijn. 

• Jammer dat indiener initiatief er niet was. 

• Bij een dergelijk onderwerp ervaren voorzitter kiezen. Dit kan niet altijd, want de 

voorzitterspoule rouleert. Er is een training geweest en het blijft een leerproces. 

• Mevrouw Van Kuilenburg had een beeldvorming vooraf prettiger gevonden om iedereen een 

beter podium te kunnen geven.  

• De openstaande vragen zijn inmiddels beantwoord. 



• De heer Van de Water vindt dat dit onderwerp rijp is voor besluitvorming en niet weer 

uitgesteld moet worden. 

5. Update (bestuurlijke) planning 2022  

 

Bestuurlijke planning 

• Informatienota Gastvrije Waaldijk, men wil hier een beeldvorming aan wijden, om mensen de 

kans te geven deel te nemen. 

• Mevrouw Boer Rookhuiszen vraagt zich af wat status is in proces Waaldijk. Er loopt een 

proces met meerdere dorpen. Mevrouw IJff geeft aan dat er duidelijkheid moet komen over 

het proces en werkwijze richting inwoners. 

De griffier vult aan dat het proces als een informatienota is geagendeerd. Deze nota 

afwachten en dan in het komende presidium bespreken. 

• Mevrouw Boer Rookhuiszen had vervolg bestuurlijke planning voor 2023 verwacht, zoals ze de 

vorige keer ook al had aangegeven.  

• Mevrouw Van Kuilenburg merkt op bij IN064 Mirt A2 Deil - Vught BOK en ROR stand van zaken 

mei 2022 blz. 3, bijlage 4, of de portefeuillehouder in gesprek kan gaan over vragen van de 

raad over dit onderwerp, met een expert van RWS. De voorzitter geeft haar aan dit bij de 

rondvraag van 28 juni aan de orde te stellen. 

 

6. Overzicht diverse lijsten 
 

 Toezeggingen 
Mevrouw Boer Rookhuiszen merkt op of er bij de Boutensteinseweg (kruising) de toezegging/vraag nu 

de voetbalverenigingen gaan fuseren aangepast moet worden. De verkeersveiligheid blijft hoog op de 

agenda tijdens deze ontwikkelingen. Dit punt kan dus blijven staan. 

 
7. Verzoeken 

Het raadsvoorstel 1e wijziging verordening werkgeverscommissie op 4 juli te agenderen. Dit 

wordt een initiatiefvoorstel van de heer De Man, Dorpsbelangen. 4 juli is akkoord voor 

agendering. 

• Verzoek vanuit de heer Temminck, CU. Verordening op ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning gemeente West Betuwe 2022. Een amendement op de perspectiefnota 

kan niet. Initiatiefvoorstel hoort bij de bestuursrapportage. Met terugwerkende kracht per 1 

april, alleen de bedragen wijzigen. Voorstel komt als initiatiefvoorstel, net als voorgaand 

verzoek. 4 juli ook erbij op de agenda. 
 

8. Mededelingen 

De griffier deelt mee dat de griffie na 4 juli op reces is, de mailbox wordt beperkt gelezen, in plaats van 

Dagmail wordt op donderdag de weekmail verstuurd en er is minimale bezetting tot maandag 22 

augustus. Die avond is er ook weer presidium voor de komende raadcyclus van september. 

 

9. Rondvraag 

Er volgt nog een bericht in de Dagmail over de spreektijden en indeling op 4 juli. De indeling wordt 

gemaakt naar grootte fracties en afgewisseld tussen coalitie- en oppositiepartijen.  

De heer Van Miltenburg laat weten dat hij op 4 juli niet aanwezig kan zijn. 

 

10. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.03 uur. 


