
 

Besluitenlijst presidium  

Datum vergadering 20 februari 2023 

Start 20.00 uur 

Locatie De brandweerzaal 

Voorzitter H. de Man 

Aanwezig F. Temminck (CU), H. Boer Rookhuiszen-de Joode (D66), P. van Kuilenburg 

(LLB), J. van Maanen (SGP), G.J. van Ochten (VVD), A.M. IJff (PvdA), G.F. 

van de Water (VWB), A.S. Zierleyn (GL), T. Miltenburg (CDA), S. Stoop 

(burgemeester) 

Afwezig L. van Bruchem (SGP) 

Griffier H.J. van der Graaff 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet aanwezigen welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 20 februari 2023 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Vaststellen besluitenlijst 19 december 2022 en 16 januari 2023.  

De besluitenlijst van 19 december 2022 is vastgesteld.  

Het werkbezoek aan de zuivelboerderij Noordam wordt niet in de agenda van de raadsleden geplaatst, 

omdat deze activiteit wordt georganiseerd door de zuivelboerderij zelf en niet door de griffie. Hiermee 

is de besluitenlijst van 16 januari 2023 vastgesteld.  

 

4. Evaluatie 

• Raadsvergadering 31 januari 2023; De inspreker ging erg lang door. Dit werd mede veroorzaakt 

door de vragen van raadsleden. Conform Reglement van Orde heeft een inspreker 10 minuten 

spreektijd. Er is een maximale inspreektijd van 30 minuten. Dit wordt naar rato verdeeld als er 

meer dan 3 sprekers zijn.  

• Beeldvormende vergadering 7 februari 2023;  het onderwerp Wet Inburgering Nieuwkomers was 

onvoldoende voorbereid. Er moet op voorhand duidelijk zijn wat de raad verwacht. Besloten wordt 

de  Wet Inburgering en aanpak brede opvang vluchtelingen over een half jaar opnieuw te 

agenderen voor een beeldvorming. 

• Het onderwerp energietransitie (netcongestie) is als erg nuttig ervaren. 
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• Oordeelsvormende vergadering 14 februari 2023; problemen met het geluid kwam door een 

kabelbreuk. Dit is verholpen. Wat betreft de Avri/papierinzameling er is een voorgenomen besluit 

genomen dat in oktober wordt geëffectueerd. De griffie zoekt uit of er voor oktober overleg met 

verenigingen en raad.  

 

5. Conceptplanning raadcyclus maart, update (bestuurlijke) planning 2023 

• Raadsvergadering 7 maart 2023; de agenda is conform vastgesteld.  

• Beeldvorming 9 maart 2023; Informatienota Kleine Windmolens is doorgeschoven naar de cyclus 

van april 2023. Landschapsontwikkelingsplan is op de agenda gehandhaafd. ‘De Gelderse puzzel’ 

is toegevoegd aan de agenda. Dringend behoefte aan een eerste duiding wat dit onderwerp 

omvat.  

• Oordeelsvorming 14 maart 2023; Houtskoolschets AVRI is ter bespreking toegevoegd aan de 

agenda.  

• Beeldvorming 4 april 2023; 4 onderwerpen vastgesteld. Volkshuisvesting, 

Onderwijs/Jeugdzorg/schoolmaatschappelijk werk, Stand van zaken rotondes en fietsknelpunten, 

Kleine windmolens. Vanwege deze drukte wordt besloten een extra avond beeldvorming op 18 

april 2023 te organiseren; hierdoor vervalt de geplande gebiedsgericht ontmoeten. De definitieve 

agenda’s volgen nog.  

• Griffie gaat in gesprek over de lijst van toezeggingen om deze op te schonen en de toezeggingen 

die niet tijdig zijn afgedaan inzichtelijk te maken. Daarnaast is ook opheldering gevraagd hoe en 

waarom er vertraging is opgelopen.  

 

6. Overzicht diverse lijsten 

• Overzicht moties; geen opmerkingen 

• Overzicht ingekomen stukken; geen opmerkingen 

• Overzicht toezeggingen; de heer van Maanen wil graag de stand van zaken over raadsvoorstel 

Oud-Asperen en de oude plannen van de oude gemeentes. Mevrouw Boer Rookhuiszen wil  graag 

de stand van zaken over deze oude plannen weten en geeft aan dat er meerdere zaken al lang 

open staan. Mevrouw van Kuilenburg wacht nog steeds op terugkoppeling over hun vragen met 

betrekking tot de heer Kusters. De griffier bespreekt de lijst met de bestuursadviseur.  

• Overzicht technische vragen; geen opmerkingen 

• Overzicht schriftelijke vragen; Leefbaar Lokaal Belang heeft nog steeds geen antwoord op de 

vragen van 2 januari 2023 over de golfbaan in Spijk. Griffier neemt dit mee in het overleg met de 

bestuursadviseur.  
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7. Verzoeken 

MDM; De meningen zijn verdeeld. MDM wordt opnieuw meegenomen op de agenda van het Presidium 

van 20 maart 2023.  

Plv. lid auditcommissie; er is een vacature, de griffier verzoekt de fracties kandidaten aan te dragen 

Tijdens de raadsvergadering van 28 maart 2023 besluiten.  

Er wordt besloten dat er een herhaling beeldvorming inzake opvang vluchtelingen plaatsvindt over 6 

maanden. De houtskoolschets van de AVRI wordt behandeld tijdens de oordeelsvorming van 14 

maart 2023. Er wordt besloten dat wat de raad vindt wordt meegegeven aan de AVRI.  

De motie slachtoffers aardbeving wordt raadsbreed ingediend. De gelden worden overgemaakt naar 

Giro 555, de motie wordt aangepast. 

 

8. Mededelingen 

De heer Stoop vraagt in het algemeen aandacht voor de raadsinformatienota’s, daarnaast vraagt hij in 

het bijzonder aandacht voor de evaluatie jaarwisseling 2022-2023 en de aanpak 

evenementenvergunningen. 

 

9. Rondvraag 

Meneer van Maanen geeft aan dat er erg veel informatienota’s zijn en spreekt zijn waardering uit 

richting het college. Echter, het duurt erg lang voordat er actie ondernomen wordt en er zijn geen 

tijdsplanningen in de informatienota’s. Verzoek om  de vervolgplanning hier voortaan in mee te 

nemen.  

De griffier geeft aan dat, Indien een informatienota geagendeerd moet worden, dit direct kenbaar kan 

worden gemaakt bij de griffie. Er hoeft met het melden niet te worden gewacht tot de 

presidiumvergadering. Dan kan deze direct worden meegenomen bij de verzoeken op de agenda van 

het presidium 

Er is besloten dat als er een ingekomen stuk wordt ontvangen waarbij de verzender verzoekt om 

geheimhouding, de griffier de verzender wijst op de mogelijkheid dat hierover een Woo-verzoek kan 

worden ingediend. Indien er gesproken wordt over een vertrouwelijk stuk dan moet dit in een besloten 

vergadering.  

Mevrouw Boer Rookhuiszen legt het verzoek neer om  na de beeldvorming volkshuisvesting de 

Woondeal Rivierenland op de agenda te zetten.  

 

10. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.00 uur 


