
 

 

Verslag presidium woensdag 4 april 2018 
Locatie: Gemeentehuis Made 

 
Aanwezig: G. de Kok (voorzitter), G. Broeders, J. de Bruijne, A. Buijs, T. Simons,  
A. Verhoeve, J. Vissers, R. van Vugt, F. Ronde, A. Oosterholt (verslag)  
 
Er is een toehoorder aanwezig.  
 
1. Opening / vaststelling agenda 
Welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Mededelingen 
Kostenverdeling verdiepende evaluatie RWB o.b.v. inwoneraantal: 
Mw. Ronde meldt dat de verdiepende evaluatie van de RWB n.a.v. de quickscan Verbonden 
Partijen de gemeente Drimmelen 556 euro kost. 
 
3. Verslag presidium van 21 februari 2018  
Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 
 
Mw. De Bruijne vraagt zich af of de verkiezingsborden niet verlicht zouden zijn. Mw. Ronde 
heeft dit nagegaan en dit blijkt niet het geval te zijn. Men is ervan uit gegaan dat verlichting 
van de borden in de offerte zat, maar dat bleek achteraf niet zo te zijn. 
 
4. Evaluaties 
Opinieronde 22 februari 2018 
Geen bijzonderheden.  
 
Raad 8 maart  2018 
Geen bijzonderheden.   
 
Informatieronde 15 maart 2018  
Deze informatieronde is vervallen. 
 
5. Vaststelling agenda’s 
 
Raad 19 april  2018  
Dhr. De Kok geeft aan dat in het raadsvoorstel Vaststelling Verordening Speelautomaten-
hallen nu 2 opties zijn vermeld. Het college moet hier echter nog een keuze uit maken. Dit 
voorstel moet dus eerst terug naar het college. Hij stelt voor om dit onderwerp eerst in de 
opinieronde te behandelen. I.v.m. een schaarse vergunning moeten we hier nu anders mee 
omgaan. Allen zijn akkoord. Het onderwerp gaat van de agenda af en wordt verplaatst naar 
de opinieronde van 17 mei 2018. 
 
Het raadsvoorstel Verordening Kwaliteitscriteria Vergunningsverlening, Toezicht en 
Handhaving Omgevingsrecht blijkt nog niet in het college te zijn geweest. Dit voorstel wordt 
derhalve verplaatst naar de raad van 31 mei. (naschrift: uit navraag blijkt dat het voorstel in 
het college is behandeld en akkoord is bevonden. Het raadsvoorstel wordt aldus toch 
geagendeerd voor de raad van 19 april 2018) 
 
Omdat de agenda’s voor de informatieronde van 9 mei en de opinieronde van 17 mei al 
dienen te worden vastgesteld, wordt ervoor gekozen om hiervoor alvast voorzitters aan te 
wijzen. Mw. Van Zwieten zal de informatieronde van 9 mei voorzitten en de heer Verhoeve 
de opinieronde van 17 mei. 
  
 



 

 

Informatieronde 9 mei 2018 
De agenda is akkoord bevonden. 
 
Opinieronde 17 mei 2018  
De heer De Kok stelt voor om intern nog even na te gaan of alle punten op de agenda zullen 
blijven staan. Hij heeft vernomen dat Zelfrijdend Vervoer er waarschijnlijk niet op komt.  
Griffie zal dit nagaan. 

 
6. Motie gemeenteraad Oosterhout over ontslag burgemeester 
De heer De Kok vraagt naar de mening van de aanwezigen over de ingekomen motie.  
De heer Verhoeve ziet deze motie als incidentpolitiek; er hoeft geen nieuw wetsvoorstel te 
komen. 
De heer De Kok vraagt of deze motie op de raadsagenda gezet moet worden. 
De heer Vissers geeft aan dat we vaker moties krijgen. Deze worden nooit op de agenda 
gezet, maar ingeboekt als leespost. 
De heer De Kok stelt vast dat deze motie niet zal worden geagendeerd. 
Mw. Ronde zal doorgeven aan gemeente Oosterhout dat gemeente Drimmelen kennis heeft 
genomen van deze motie. 

 
7. Indeling raadsleden raadzaal 
Alle aanwezigen gaan ermee akkoord dat de nieuwe indeling voorlopig zal worden gebruikt 
tot aan de nieuwe coalitie. De indeling wordt voorlopig vastgesteld. 
Mw. De Bruijne geeft aan dat zij het de afgelopen periode niet als prettig heeft ervaren, dat 
de coalitie en oppositie apart zaten in de raadzaal en dat de oppositie op de eerste rij zat. 

 
8. Financiële commissie, vergoeding burgerleden 
Mw. Ronde meldt dat de Financiële Commissie onlangs is ingesteld conform de gemeente-
wet. Het is een commissie waarin ook burgerleden kunnen deelnemen. Zij hebben dan recht 
op een vergoeding, welke hetzelfde is als bij aanwezigheid bij een opinieronde. De financiële 
commissie komt ca. 6 keer samen per jaar.  
Daarnaast vraagt zij de aanwezigen om, na vaststelling van het nieuwe college, zo spoedig 
mogelijk aan griffie door te geven met welke raads- en burgerleden, déze maar ook de 
overige commissies gevuld kunnen gaan worden.  
Ook vraagt zij de partijen om zo spoedig mogelijk een overzicht van burgerleden aan te 
dragen. 

 
9. Politiek portret 
Het Politiek Portret van Notubiz was een proef, die liep van december t/m maart 2018. 
Mw. Ronde vraagt de aanwezigen of we hiermee door moeten gaan. De kosten voor 2018 
zijn 1.250 euro en vervolgens 1.000 euro per jaar. 
Dhr. Buijs en Verhoeve zien er geen meerwaarde in. Dhr. Simons, Vissers, Broeders en mw. 
De Bruijne willen er wel graag mee doorgaan. 
Dhr. De Kok stelt vast dat door zal worden gegaan met het politiek portret. 

 
10. Vragen door burgerleden 
Mw. Ronde meldt dat de gemeentewet het niet toestaat dat er vragen worden gesteld door 
burgerleden (commissieleden). Alleen raadsleden mogen officieel vragen stellen.  
Zij vraagt de aanwezigen of we dit blijven toestaan of dat de vragen voortaan via een 
raadslid worden gesteld..  
Dhr. Vissers vraagt zich af wat erover staat vermeld in het regelement van orde van de 
gemeente Drimmelen. 
Besloten wordt om alle vragen voortaan via een raadslid te laten stellen. 

 
 
 



 

 

11. Rondvraag 
Dhr. Broeders merkt op dat de stembiljetten op een bepaalde manier waren gevouwen, 
waardoor deze niet makkelijk in te vullen waren. Griffie zal bij dhr. Van de Breevaart 
navragen of deze manier van vouwen correct was. 
 
Mw. De Ronde merkt op dat bij afscheid van een raadslid, deze normaal gesproken een 
horloge ontvangt. Dit jaar is ervoor gekozen om hier een keuze in te laten maken door het 
raadslid: een horloge of een dinerbon. Ze vraagt naar de mening van de aanwezigen.  
Allen vinden het prettig dat er nu een keuze is en gaan hiermee akkoord voor de toekomst. 
 
Dhr. De Kok vraagt aandacht voor het bezoek aan de Korenbeurs na afloop van de 
verkiezingsuitslagenavond op 21 maart. Hij wijst de raad erop om de drank en horecawet in 
deze te handhaven. 
 
12. Sluiting 
De vergadering sluit om 19.55 uur.  
 
 
 


