Besluitenlijst Presidium
Datum

31-01-2022

Tijd

17:30 - 20:00

Locatie

Gemeentehuis

Voorzitter

Burgemeester J.J. Luteijn
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Opening en vaststellen agenda
Besluit:

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Toelichting:

Aanwezig: Jan Luteijn (voorzitter), Jan Top (plv van Koos van der Tang (SGP),
Henk Wiesenekker (CU), Arjen Korevaar, Pro), Daan de Vries (CDA), Mijntje
Pluimers (LB), Theo Bos (VVD), Judith van den Wildenberg (BI); Wabe Wieringa
(secr/adv.); Iede Bakker (griffier/secr)
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Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
Besluit:

De besluitenlijst van 9 december 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld en
openbaar gepubliceerd.
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Stand van zaken verkiezingen
1. Vóór de verkiezingen
a. Data: zie communicatiekalender. (Dorpsdebat 25 feb vervalt.)
2. Na de verkiezingen:
a. Aftreden/aantreden raadsleden 29 en 30 maart
b. Coalitievorming: zie protocol bij presidium 9-12-2021
c. De eerste commissievergaderingen zijn al 1 week na installatie nieuwe
raadsleden (5/6/7 april). Het benoemen van nieuwe commissieleden al in de
raad van 30 maart is wat krap; het heeft de voorkeur dat te doen in de raad van
20 april.
d. Overige zaken? > overzicht stemgedrag
Besluit:

Het presidium neemt kennis van de genoemde informatie. Het opstellen van
een overzicht met het stemgedrag van de afgelopen periode hoeft niet persé
maar diverse fracties zouden dat wel waarderen.
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Introductieprogramma raadsperiode 2022-2026
Besluit:

Het presidium neemt kennis van het introductieprogramma. Er wordt op
aangedrongen om het aantal activiteiten te beperken en waar mogelijk dingen
te combineren en bijvoorbeeld presentaties/gesprekken te combineren met
commissievergaderingen en dan zo nodig vroeger te beginnen.
Toelichting:

De burgemeester vindt het van belang om het onderwerp integriteit niet
eenmalig maar regelmatig aandacht te geven, bijvoorbeeld in 2022 een
training met alle leden, in 2023 in het presidium, in 2024 een 'update' met alle
leden en in 2025 in het presidium met een terugblik en vooruitblik.
Andere suggesties: in laten tekenen voor de introductie-activiteiten, zodat
duidelijk is waar de belangstelling ligt; meerdere onderwerpen op 1 avond
vanaf 18:00 uur met een broodje.
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Digitaal of fysiek vergaderen
In de agendacommissie is de voorkeur uitgesproken om met name de
raadsvergaderingen weer fysiek te houden, op een locatie die daarvoor
geschikt is. Voorlopige afspraak, onder voorbehoud van de technische
mogelijkheden: op proef in Veluwehal 9 februari. 8 maart zo mogelijk in
theater, anders in raadzaal/bedrijfsrestaurant. 29 en 30 maart in elk geval in
theater i.v.m. extra publiek.
Voorstel: instemmen met beproeven Veluwehal en Schaffelaartheater. Op basis
van de ervaringen en de stand van de coronamaatregelen begin april besluiten
over de overige raadsvergaderingen. Commissievergaderingen vanaf april weer
fysiek in de raadzaal met de gebruikelijke beperkingen.
Besluit:

Het presidium besluit om met ingang van 9 februari weer fysiek te vergaderen
met de raad en de commissies in de raadzaal i.c.m. het bedrijfsrestaurant. De
bijzondere raadsvergaderingen van 29 en 30 maart zullen in het
Schaffelaartheater worden gehouden om publiek toe te kunnen laten.
Toelichting:

De optie om op 9 februari in de Veluwehal te vergaderen wordt voor die ene
keer als te omslachtig beoordeeld. Na 30 maart wordt bezien hoe we de rest
van dit jaar het best kunnen vergaderen.
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Advies van de werkgroep raadsondersteuning
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Besluit:

* Aanbeveling 1. Kies weer voor een maandelijkse vergadercyclus met 3
commissie-avonden en 1 raadsvergadering per cyclus. Overige bijeenkomsten
dienen zoveel mogelijk te worden ingepland tijdens de commissie-avonden.
Besluit: Het presidium vindt het nog niet verstandig om geheel over te gaan
naar een maandelijkse vergadercyclus verzoekt de agendacommissie
vooralsnog alleen vanaf najaar 2022 een extra begrotingsvergadering (een
commissie- en een raadsvergadering ) te plannen en in het voorjaar van 2023
één extra vergadercyclus met 3 commissie-avonden en 1 raadsvergadering en
dit vervolgens te evalueren.
* Aanbeveling 2. Laat het presidium een werkgroep instellen die na de
verkiezingen een advies uitbrengt over verbetering van de werkwijze en met
name de wijze van vergaderen.
Besluit: Het presidium stelt in de eerstvolgende vergadering na de verkiezingen
een werkgroep verbetering werkwijze in.
* Aanbeveling 3. Vorm een aparte griffie die in de loop van 2022 en in
samenhang met het ‘groeiplan’ toegroeit naar een omvang en inrichting zoals
beschreven in punt 1 t/m 5 van paragraaf 3 van het advies.
Besluit: Het presidium draagt de griffier op om, in overleg met de secretaris en
in samenhang met het 'Groeiplan' het voorstel voor een aparte griffie verder uit
te werken wat betreft inrichting, omvang en budget en dit voor te leggen ter
besluitvorming door het presidium.
* Aanbeveling 4. Vul de vergoeding voor fractieondersteuning aan met een
bedrag van € 1.800 ten behoeve van een (vrijwilligers)vergoeding voor een
fractie-assistent (geoormerkt en op declaratiebasis).
Besluit: Het presidium legt een voorstel voor aan de raad om in de
Organisatieverordening toe te voegen dat fracties een bedrag van maximaal €
1.800 kunnen declareren ten behoeve van een (vrijwilligers)vergoeding voor
een fractie-assistent (vanaf april 2022).
De werkgroep stuurt het advies openbaar naar de raad; de griffier voegt hier de
besluitvorming van het presidium aan toe.
Vanaf april 2022 verdient het aanbeveling om voor de raadsvergadering 22:30
uur als eindtijd te hanteren en dit na verloop van tijd te evalueren.
Toelichting:

Er worden diverse suggesties gedaan om het aantal te agenderen onderwerpen
te beperken, extra raadsinformatieavonden af te schaffen c.q. te combineren
met de commissievergaderingen en terughoudender te zijn met het agenderen
voor meningsvorming, zeker als maar 1 fractie dat vraagt.
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Planning vergaderingen presidium 2022
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Besluit:

De vergaderingen zullen zoveel mogelijk op maandagavond worden gepland.
Toelichting:

Resultaat: 11 april, 16 mei, 27 juni, 19 sep, 31 okt en (di) 6 dec.
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Wat verder ter tafel komt / rondvraag
Besluit:

Geen bijzonderheden.
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Afspraken over openbaarheid / te communiceren informatie
Over welke van de besproken onderwerpen is extra communicatie gewenst?
Besluit:

Er zal extra worden gecommuniceerd over het fysiek vergaderen en over
de stemhulp en andere verkiezingsactiviteiten.
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Sluiting
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