
Concept besluitenlijst presidium 
Datum vergadering: 20 april 2022 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Brandweerzaal, Rijnstraat 20, Geldermalsen 
voorzitter: Gian Bareman 
Aanwezig: Fred Temminck (CU), Rita Boer Rookhuiszen-de Joode (D66), Henk de Man (DB), 

Petra van Kuilenburg (LLBWB), Gerard Kievit (SGP), Diane de Zeeuw (VVD), 
Servaas Stoop (burgemeester), Gijsbert van de Water (VWB) 

Afwezig: Annet IJff (PvdA), Floor Verstegen (VVD), 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 en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Vaststellen agenda 20 april 2022 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst 21 maart 2022 en actielijst 20 april 2022 

• Mevrouw Boer Rookhuiszen merkt op dat haar naam zonder tussenstreepjes moet worden 
vermeld. Dit wordt aangepast. 

• De heer Temminck merkt op dat er nog geen reactie is binnengekomen op hun moties. Na 
het presidium van 21 maart, zou de fractie CU nog toesturen aan de griffie. 
 

Met deze opmerkingen wordt de concept besluitenlijst vastgesteld. 
De actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Evaluatie 

Raadsvergaderingen 22, 29 en 30 maart 2022 

• Mevrouw Boer Rookhuiszen vond de presentatie van de ambtsketting op 29 maart mooi en 

goed gedaan. 

• De heer De Man vond de installatie van de nieuwe raad erg snel gaan en slecht te verstaan. 

Een loopmicrofoon was achteraf handig geweest. 

• Mevrouw Van Kuilenburg had een woord van dank voor afscheidnemende burgerleden op prijs 

gesteld. 

Beeldvormende avonden 5 april 2022 

• De Onderwijsvisie werd positief ontvangen, goede opzet, goede voorzitter. 

• De beeldvorming van het LOP vond men wat chaotisch. Wethouder IJff kon het wel goed 

uitleggen vond mevrouw Boer Rookhuiszen. 

Vervolg is dat het voorstel terug moet naar het college voor een nieuwe planning. 
 

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

Beeldvorming Integraal Accommodatie Plan 10 mei 

• Mevrouw Van Kuilenburg vraagt wie hiervoor worden uitgenodigd, of dan de doelgroep wel 

wordt benaderd om mee te kunnen praten. 

• Mevrouw Boer Rookhuiszen wil duidelijk hebben wat de insteek is van deze avond en welke 

stappen er tussen beeld- en besluitvorming zitten.  

  



Oordeelsvorming 17 mei 

• De agendering van de bestemmingsplannen “Ammanswal 2 te Tuil” en Geldersestraat 75 
Geldermalsen is conform voorstel; 

• de (nog te verschijnen) informatienota inzake de MIRT A2/ dan wel het nog te verschijnen 
raadsvoorstel inzake de MIRT A2 wordt geagendeerd voor de oordeelsvormende vergadering 
van 17 mei. Daarbij is de verwachting uitgesproken dat ruim voorafgaand aan deze 
vergadering de door fracties al eerder gestelde vragen zullen zijn beantwoord. 
 

Bestuurlijke planning 

• De griffier vraagt na of de informatienota inzake de ontwikkelingen sluipverkeer 
(Kwartaal 2, 31/05/22) eerder binnen kan zijn, om deze eventueel te kunnen agenderen op de 
raadsvergadering van 31 mei. 

 

6. Overzicht diverse lijsten 

Toezeggingen 

Mevrouw Boer Rookhuiszen vindt het jammer dat is aangegeven in het presidium dat insprekers 

binnen korte termijn een reactie krijgen op hun bijdrage. Vandaag leest ze dat dit is verzuimd bij de 

insprekers van de Herman Kuijkstraat na 26 oktober 2021, die deze week pas een ambtelijke 

reactie ontvingen. 

Lijst moties 

Mevrouw Van Kuilenburg merkt op dat de motie vreemd over Oekraïne raadsbreed is ingediend, 

niet alleen door Dorpsbelangen. Dit wordt aangepast in de lijst moties. 

Technische vragen en art. 50-vragen 

Mevrouw Boer Rookhuiszen vindt het vreemd over de energietoeslag die wordt uitbetaald aan 

mensen met een lager inkomen, hun vragen zijn beantwoord met een informatienota, waarin staat 

dat half april wordt uitbetaald. Op de site van de gemeente staat dat dit eind april is. Hoe zit dit? 

Blz. 1 onderaan, moeten 2 regels van ingediende vragen 2022 i.p.v. 2021 zijn, dit wordt aangepast. 

 
7. Verzoeken 

• Memo uitwerken nieuwe programma-indeling voor de begroting 2023. Het presidium wil 

hiervoor spoedig een extra vergadering van de auditcommissie inplannen, zodat hier tijdig op 

geacteerd kan worden. 

8. Mededelingen 

• Mevrouw Van Kuilenburg vraagt waarom de vragen die de fractie LLBWB eind januari 2022 

heeft gesteld inzake de MIRTA2 pas na 10 mei worden beantwoord; 

• Vertraging stukken BSR en Rivierenland. Welke consequenties heeft dit, dit heeft wellicht 

gevolgen voor het indienen van wensen en bedenkingen; een zorgelijke ontwikkeling en dat de 

organisatie zo kwetsbaar is als iemand langdurig uitvalt. 

• Er komt een traject voor Werkzaak over (deelname aan) Cirtex. In het voorstel moet blijken hoe 

in deze kwestie het juridische probleem wordt opgelost.  

 

9. Rondvraag 

• De heer Miltenburg vond bij de laatste oordeelsvorming de volgorde van het inspreken van 

grote naar kleine partijen jammer. Dit wordt meegenomen richting de voorzitters. 

• Mevrouw Van Kuilenburg wil weten waar komt het besluit vandaan komt voor een weekend 

van de raad op 20/21 mei. De fractie LLB is hier niet bij aanwezig.  



De burgemeester licht toe dat dit een grote wens was vanuit het lijsttrekkersdebat van de 

fracties en is later nogmaals besproken, vermeld in het inwerkprogramma en geblokt in de 

Outlookagenda’s.  

De griffier wil het ook nog expliciet melden, dat dit weekend op korte termijn is gepland 

vanwege het ontmoeten en sociale aspect zoals gevraagd is vanuit de fracties. 

Mevrouw Van Kuilenburg vraagt zich af waar de verdeling vandaan komt voor nog 

openstaande voordrachten benoemingen t.b.v. de gemeenteraad  zoals de griffier dinsdag jl. 

heeft gemaild. De griffier licht toe dat de verdeling (coalitie/niet-coalitie) voor zover dat aan de 

orde is, i.s.m. opgenomen in de (diverse) verordeningen; 

 

• De griffier geeft nog aan dat er een presentatie is toegevoegd over de inrichting van de 

raadzaal, legt uit wat er mogelijk is en dat dit de opstelling is waar mee verder wordt gegaan, 

gezien het korte tijdsbestek waarin besloten moet worden. 

 

10. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.28 uur. 


