Besluitenlijst Presidium
Datum

11-04-2022

Tijd

18:00 - 20:00

Locatie

Garderen

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 (SGP), Henk Wiesenekker (CU), Arjen
Korevaar, Pro), Daan de Vries (CDA), Mijntje Pluimers (LB), Theo Bos (VVD),
Judith van den Wildenberg (BI); Wabe Wieringa (gemeentesecr/adviseur); Iede
Bakker (griffier/secretaris).
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Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
Besluit:

De besluitenlijst van 31 januari 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld en
openbaar gepubliceerd.
Toelichting:

Naar aanleiding van het verslag en de afspraak over een extra vergadercyclus
wordt de vraag gesteld of dat wel nodig en verstandig is. Het is belangrijker
om tijd te hebben voor contacten met inwoners. Externe activiteiten zouden in
elk geval zoveel mogelijk op locatie moeten worden gehouden. Verder zou de
laatste raadsvergadering minder dicht op de verkiezingen moeten zitten.
Deze opmerkingen worden meegegeven aan de werkgroep verbetering
werkwijze.
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Terugblik verkiezingen, debatten en MijnStem
Vanuit publiekszaken, communicatie en griffie wordt een korte evaluatie
opgesteld.
Door MijnStem wordt een rapportage aangeboden over de scores op de
stellingen. Deze kan ook mondeling worden toegelicht. Voorstel is om dit te
plannen voorafgaand aan de commissie Bestuur 10 mei, tussen 18:00 en 19:30
uur.

Tevens krijgen we nog een verslag van het stemwijzer-onderzoek van student
Alex Duijm.
Besluit:

Debatten: De debatten (jongerendebat, De Glind-debat, BDU-dorpsdebat en
BDU-slotdebat) zijn prima verlopen. Bij de BDU-debatten zouden de stellingen
wel scherper kunnen.
Volgende keer op tijd inventariseren of er initiatieven voor debatten in de
dorpen zelf zijn. Als er meerdere zijn, zou BDU-dorpsdebat kunnen vervallen
en hoeft alleen slotdebat te worden georganiseerd door BDU i.o.m. gemeente.
MijnStem: De keuze voor een stemhulp was goed, al waren de stellingen niet
sterk. Volgende keer tijdig bezien welke stemhulp we kiezen.
Algemeen: Het is van belang om meer inzicht te krijgen waarom de opkomst
afneemt en te zoeken naar manieren om de opkomst weer te laten toenemen.
Toelichting:

De diverse opmerkingen worden doorgegeven aan degenen die betrokken zijn
bij de organisatie van de debatten.
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In te vullen functies
Nog in te vullen:
- te benoemen door de raad: 2e lid Regiocommissie RFv. Bij voorkeur een lid
van een niet-coalitiefractie, dus Pro, CDA of VVD. Tevens 2 plv. leden. (Kan ook
in raad 25 mei)
- te benoemen door de raad: plv. raadsvoorzitters (na afronding
coalitievorming)
- te benoemen door presidium: leden werkgroep verbetering werkwijze. Bij
voorkeur 4 á 5 leden, verdeeld over coalitie- en oppositiefracties.
(N.a.v. Aanbeveling 2 van de werkgroep raadsondersteuning: '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.')
Fractie-assistent.
Fracties kunnen een fractie-assistent benoemen. Om goed te kunnen
functioneren is een ibabs-account voor de f-a wenselijk. Aandachtspunt
daarbij is de vraag of de f-a ook kennis kan nemen van niet openbare
informatie zoals conceptstukken voor auditcie en agendacie. Dit is in de
praktijk lastig uit te sluiten. Voorstel is om hiervoor een
geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen door de f-a.
N.B. Echt geheime stukken zijn sowieso uitsluitend toegankelijk voor raads- en
commissieleden. F-a mag ook niet aanwezig zijn bij besprekingen over
geheime stukken.
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Besluit:

De diverse functies worden ingevuld; de resterende kunnen een volgende keer.
Met de verstrekking van een ibabs-account aan fractie-assistenten en het
regelen van een geheimhoudingsverklaring voor niet openbare informatie
wordt ingestemd.
Toelichting:

Zie het overzicht functies bij het raadsvoorstel 20 april.
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Raadzaal zitplaatsverdeling
Er ligt een voorstel voor de zitplaatsverdeling, waarbij zoveel als mogelijk
rekening is gehouden met de geuite wensen. Pro en CDA zouden wel graag
kortere routes van de oppositiepartijen naar de interruptiemicrofoons willen.
In deze verdeling blijven 5 plekken in de zaal beschikbaar voor het college.
Nadeel daarvan is dat er 2 (SGP)leden op een plek komen waar nog geen vaste
microfoon is. Dit wordt tijdelijk opgelost met een losse microfoon. Omdat
uitbreiding van de bestaande geluidsinstallatie technisch discutabel is, is het
plan om de gehele geluidsinstallatie begin 2023 te vervangen, ondanks het feit
dat die pas in 2025 is afgeschreven (na 10 jaar). Hiervoor volgt medio dit jaar
een voorstel.
Besluit:

Over de indeling vindt nog wel wat discussie plaats, vooral wat betreft de
positionering van de (waarschijnlijke) oppositiefracties achteraan, maar daaruit
komt niet een alternatief met breder draagvlak, zodat het voorstel van
voorzitter en griffier blijft staan.
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Griffiegroeiplan
Voorstel: instemmen met de in bijlage voorgestelde formatie-uitbreiding en
budget.
Besluit:

Het presidium neemt met instemming kennis van de nadere uitwerking van het
Griffiegroeiplan: uitbreiding van 4 naar ca. 5 fte en zo nodig 0,2 extra ten
behoeve van communicatie (o.a. projecten met schoolklassen, gast van de
raad, Betrokken bij Barneveld). De kosten hiervan worden verder uitgewerkt en
opgenomen in de tussenrapportage (of zo nodig een apart raadsvoorstel). Aan
de werkgeverscommissie wordt een voorstel voorgelegd voor mandaat aan de
griffier inzake de overige griffiemedewerkers.
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Wat verder ter tafel komt / rondvraag
Besluit:

* De raad zal regelmatig worden bijgepraat over de stand van zaken van het
Groeiplan van de organisatie, o.a. als onderdeel van het introductieprogramma
voor de raad.
* Het presidium stemt in met het voorstel om tenminste eenmaal per jaar als
'verbrede driehoek' van raad, college en concernteam bijeen te komen.
* Op verzoek van de gemeentesecretaris zelf zal hij niet standaard als adviseur
de vergaderingen van het presidium bijwonen maar ad hoc op basis van
relevante agendapunten.
* De fractie Pro'98 zal in overleg met de griffie het raadsuitje op 9 september
invullen.
* Dhr. Top wil weer een driemanschap vormen als aanspreekpunt van de
werkgeverscommissie voor de griffier.
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Sluiting
Volgende vergaderingen:
16 mei
30 juni
19 sep
31 okt 17:30-18:30
6 dec
N.B. Komend jaar zal - naast extra vergaderingen van de vertrouwenscie altijd een VC gewenst zijn aansluitend aan presidium.
Besluit:

De voorzitter sluit de vergadering om 20:30 uur.
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