
 

Concept besluitenlijst presidium 
Datum vergadering 21 november 2022 

Aanvang 20.00 uur 

Locatie 

Voorzitter 

Brandweerzaal, Rijnstraat 20, Geldermalsen 

Henk de Man 

Aanwezig Gerrit de Jong (DB), Linda van Willigen (CU), Rita Boer Rookhuiszen-de Joode (D66), 

Petra van Kuilenburg (LLBWB), Gert-Jan van Ochten (VVD), Annet IJff (PvdA), Gijsbert 

van de Water (VWB), Andrea Zierleyn (GL), Ton Miltenburg (CDA) 

Lourens van Bruchem (SGP) 
Afwezig Fred Temminck (CU) 
Griffier Hans van der Graaff 
Besluitenlijst Muriëlle de Wit 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering kort na 20.00 uur. De heer Temminck (CU) is afwezig, mevrouw Van Willigen 

vervangt hem. 

 

2. Vaststellen agenda 21 november 2022  

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst 17 oktober 2022 

Mevrouw Van Kuilenburg geeft aan dat is toegezegd dat het overzicht voor de komende cycli er nu wel zou zijn. 

De griffier legt uit dat er ook niet meer is, dan wat er nu is aangeleverd.  

Bij de lijst toezeggingen mist zij hun vraag over IN064, over de afrit hulpdiensten. Die moet in een volgend 

overzicht opgenomen zijn. 

Mevrouw Zierleyn geeft aan bij hun verzoek over het bermbeheer aan, dat het gesprek met de portefeuillehouder 

inmiddels heeft plaatsgevonden. Over 2,5 week gaat zij met de fractie kijken in het betreffende gebied. 

Met deze opmerkingen wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

 

4. Evaluatie 

Raadsvergadering 25-10-2022 

Er worden aandachtspunten genoemd zoals interrupties, duidelijk aangeven wie het woord verlangt, het in  

herhalingen vallen bij spreektermijnen, de rondvraag. Dit vraagt om goede afspraken, die opgenomen moeten  

worden in het nieuwe Reglement van Orde. 

Burgemeester Stoop was niet aanwezig bij het presidium van 17 oktober. Wil daarom nog even terugkomen op 

de behandeling van het interpellatieverzoek bij de raadsvergadering van 27 september. Voor hem niet duidelijk 

zichtbaar wie het woord wilde voeren. Hij verzoekt mensen goed zichtbaar hun hand op te steken. Verder geeft 

hij als suggestie dat iemand die zich gemeld heeft er later alsnog van kan afzien om het woord te voeren.  Tot slot 

was de enige reden voor zijn interventie tijdens de schorsing dat hij graag een duidelijke afspraak wilde over de 

vervolgprocedure over het onderwerp Gastvrije Waaldijk. 

Over de raadsvergadering van 25 oktober wil burgemeester Stoop over agendapunt over Gastvrije Waaldijk nog  

vermelden veel interrupties te hebben toegestaan. Hij wil daarbij toch benadrukken het spreken altijd via de  
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voorzitter te laten verlopen. Wil hier zelf consequenter in zijn en aandacht vragen aan sprekers hier rekening mee  

te houden.  

 

Beeldvorming 01-11-2022 

Achteraf gezien was de ruimte van deze beeldvorming minder geschikt. Ook wordt gevraagd de aanvangstijden  

van de agenda aan te houden, om te voorkomen dat inwoners te laat aanwezig zijn voor een bepaald onderwerp. 

 

Raadsvergadering 8 november 2022 

Mevrouw Zierleyn vond het niet gepast hoe de portefeuillehouder de betreffende fractie toesprak over het 

ingediende amendement. Burgemeester Stoop geeft aan bij de griffie advies te vragen bij het indienen van 

amendementen. 

 

Oordeelsvorming 1 en 2 op 15 november 2022 

Oordeelsvorming 1, met o.a. Kerkenvisie en Integraal plan gemeentelijk vastgoed 

Mevrouw Van Kuilenburg merkt op dat als partijen het een bespreekstuk vinden, het niet zo kan zijn dat de  

portefeuillehouder probeert er alsnog een hamerstuk van te maken. Dat verliep niet prettig.  

Burgemeester Stoop vult aan dat uit de evaluatie van voorzitters kwam, dat voorzitters beter doorvragen, wat er  

overblijft waardoor een voorstel een bespreek- of hamerstuk wordt. 

De heer Van Bruchem vraagt aan burgemeester Stoop, of hij dit als collegelid mee kan nemen dat deze  

opmerking ook bij de portefeuillehouders wordt neergelegd. En dit dan terug te koppelen, ook aan het presidium.  

Burgemeester  Stoop zegt dit toe. 

 

Oordeelsvorming 2, met o.a. Vaststelling Gids Ruimtelijke kwaliteit 

Mevrouw Van Kuilenburg vindt een schorsing bij afstemming tussen de portefeuillehouder en de ambtenaar niet  

nodig. Hier kan toch schriftelijk op worden teruggekomen. Mevrouw Zierleyn is het hier niet mee eens: er moet  

ruimte zijn voor ruggespraak. Mevrouw IJff vraagt, waarom kan de aanwezige ambtenaar niet even het  

woord voeren, als “expert, dit scheelt tijd. Zijn dit soort zaken vast te leggen in het Reglement van Orde? 

 

Omdat de raad zelf gaat over de orde van de vergadering, wordt afgesproken dat de rol en positie van een 

ondersteunend ambtenaar per keer door de vergadering zelf wordt bepaald; aandacht wordt hierbij gevraagd 

voor de voorzitter die dit ook als zodanig moet herkennen en ter plekke aan de vergadering voor moet leggen. 

Anderszins wordt de opmerking gemaakt dat ook een wethouder het spreken via de voorzitter in acht moet 

nemen, en om een eventuele gewenste schorsing moet verzoeken aan de vergadering. De burgemeester zal dit 

als aandachtspunt meenemen naar het college.  

 

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

Raadsvergadering 29 november 2022 
Concept-agenda is conform vastgesteld, met het verzoek en de aanvangstijd in het document van 16.00 naar 
20.00 uur aan te passen. 

 

Oordeelsvorming 13 december 2022 

Oordeelsvorming 1: 

• Het onderwerp “derde wijziging van de APV” wordt aan de agenda toegevoegd als agendapunt 8 
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• De informatienota “Aanvalsplan Armoede” wordt aan de agenda toegevoegd en geagendeerd als 
agendapunt 9 

De concept-agenda wordt hiermee vastgesteld. 

 
Oordeelsvorming 2 

• Het onderwerp “derde wijziging van de APV” wordt van de agenda geschrapt; 
De concept-agenda wordt hiermee vastgesteld. 

Bestuurlijke planning 

Diverse leden van het presidium geven aan dat zij sommige informatienota’s liever als beeldvorming 

geagendeerd zien: 

• Update woningbouw (informatienota blz. 7 bestuurlijke planning) voor de beeldvorming van januari 2023 

• Voortgang realisatie rotondes en fietsknelpunten samen met de Provincie Gelderland (informatienota blz. 9 
bestuurlijke planning) voor de beeldvorming van maart 2023 

• Beleid- en beheerplan Licht (besluitvorming Q2 blz. 11 bestuurlijke planning) voor het zomerreces. 

De griffier ligt toe dat met de invulling van de vacature van directiesecretaris, de bestuurlijke planning weer kan 

worden opgepakt in het overleg in de driehoek;  Het presidium verzoekt goed te kijken naar de 

planning/spreiding van de stukken en de agendadruk. 
 

6. Overzicht diverse lijsten 

De lijsten worden twee weken voor het presidium uitgezet, en niet alle beantwoordingen zijn dan al binnen. Het 

presidium vraagt er toch op toe te zien dat er beter wordt teruggekoppeld wat de afhandeling en status is van 

vragen, moties en toezeggingen. 

 

7. Verzoeken 

De notitie gebiedsgericht ontmoeten wordt als eerste besproken. De griffier vat samen dat de benadering uit  

deze notitie het uitgangspunt is. Het Presidium stemt hiermee in; 

Het Reglement van Orde blijkt te veel discussie en vragen op te roepen dan in deze vergadering past.  

Besloten wordt hier één hele avond in januari 2023 voor in te plannen, inclusief de andere twee verordeningen. 

 

8. Mededelingen 

a. Verplaatsen avond Integriteit/persoonlijke veiligheid/MDM op 22 november 

De sprekers over integriteit en persoonlijke veiligheid hebben afgezegd.  

Het derde onderdeel is het Mobile Device Management; een onderwerp dat de nodige introductie en uitleg 

vraagt. Hiervoor is de CISO al benaderd voor een uitleg.  Dit moet op één avond worden besproken met zoveel 

mogelijk (liefst alle) raads- en burgerleden. Deze avond wordt zo spoedig mogelijk na de jaarwisseling gepland. 

 

b. Dagmail 

De griffier vraagt aandacht voor het regelmatig lezen van de Dagmail; hij vraagt de  fractievoorzitters dit onder 

de aandacht te brengen van hun respectievelijke fractieleden 
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9. Rondvraag 

• De voorzitter doet het voorstel te stoppen met de werkbijeenkomsten die de raad is gestart in het kader van 

cultuur en teambuilding; dit gezien de moeite die gedaan moet worden om een voor ieder geschikte datum 

te vinden voor een vervolgbijeenkomst. Hij acht het niet zinvol hiermee door te gaan. 

Op mevrouw van Kuilenburg na is het presidium het niet met de voorzitter eens, en kiest ervoor met de 

werkbijeenkomsten door te gaan. Er is immers in het verleden herhaaldelijk om verzocht. 

• De griffier noemt nog de kerstborrel op 21 december 2022 voor een informele afsluiting van dit jaar. In de 

Dagmail en agenda wordt hier op korte termijn een uitnodiging voor verstuurd.  

 

10. Sluiting 

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


