Besluitenlijst Presidium
Datum

09-12-2021

Tijd

17:00 - 18:30

Locatie

Gemeentehuis Barneveld

Voorzitter

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

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Toelichting:

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

De besluitenlijst van 2 november 2021 wordt vastgesteld met oplegging van
geheimhouding o.g.v. art. 10 lid 2 sub b en e Wob.
Met ingang van heden wordt de besluitenlijst zo opgesteld dat de besluitenlijst
als geheel openbaar kan worden gemaakt, behalve (waar nodig) de
vertrouwelijke overwegingen, die worden opgenomen in een afzonderlijk
vertrouwelijk en dus niet openbaar deel per agendapunt. (Conform het
raadsvoorstel voor de raad van 15 december.)
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Ingekomen stukken
* Uitnodiging om mee te doen aan politieke vrouwen weekend: deuren
gemeentehuis open op 22 januari.
Besluit:

Gezien de coronamaatregelen is een open huis niet aan de orde. Eventueel na
de verkiezingen iets doen met een workshop in de geest van deze uitnodiging.
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Vergoeding en handreiking VOG voor kandidaat-raadsleden

Bij nader inzien blijkt het niet onmogelijk een eigen regeling voor vergoeding
van VOG-kosten te maken dan wel deze te vergoeden uit het fractieondersteuningsbudget. Dat laatste is dan het eenvoudigst.
Hierbij ter informatie een handreiking voor de aanvraag van een VOG.
N.B. In de handreiking is bewust niet gekozen voor de optie om een digitale
aanvraag via de gemeente aan te laten maken, omdat het minstens zo efficiënt
door een partij of kandidaat zelf kan.
Besluit:

Het presidium stemt ermee in dat VOG-kosten ten laste van het fractieondersteuningsbudget worden gebracht.
Van de handreiking VOG-aanvraag wordt met instemming kennis genomen;
deze wordt ook naar de contactpersonen van de partijen gestuurd.
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Verkiezingen
Besluit:

1. Het presidium vindt een hybride setting het meest logisch, met de volgende
volgorde:
a. Zo mogelijk fysiek, met acceptatie van ctb-plicht voor publiek en
beschikbaarheid live-stream voor overig publiek.
b. Lijsttrekkers ter plekke; publiek voor zover dat past binnen de regels; livestream met meepraat-/chatfunctie.
c. Volledig digitaal met alleen de lijstttrekkers in een studio-setting; livestream met meepraat-/chatfunctie.
Indien te zijner tijd '2G'-maatregelen van toepassing zouden zijn, wordt dit
opnieuw besproken in het presidium.
Indien sprake is van een hybride of zelfs digitale setting is het minder of niet
meer relevant dat er 2 dorpsdebatten zijn; dat kan er dan 1 worden.
2. Met de voorgestelde data wordt ingestemd; 5 maart wordt 3 maart.
3. Het presidium stemt in met het inzetten van een stemhulp.
4. Het presidium stemt in met de extra kostenraming van ca. 25.000 algemeen
+ 6.000 stemhulp + p.m. extra kosten voor hybride bijeenkomsten.
Toelichting:

Ad 3 Voorgesteld wordt om gezien de prijs-kwaliteitverhouding te kiezen voor
MijnStem. Op verzoek van Korevaar en De Vries zal de griffier met de afdeling
communicatie nog eens kritisch kijken of dit een goede keus is ten opzichte
van de bekendere varianten Stemwijzer en Kieskompas en hierover nog extra
informatie toesturen.
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Coalitievorming
Bijgevoegd een handreiking voor de coalitie- en collegevorming. Voorgesteld
wordt NIET om deze handreiking vast te stellen als regels, maar om deze te
beschouwen als handvat voor de verschillende partijen en actoren. Het is
immers niet de bedoeling het proces van coalitievorming voor te schrijven,
maar het is wel handig om te weten wat er van wie kan worden verwacht, welke
rol de partijen, burgemeester en ambtelijke organisatie hebben enz. Tevens
geeft de handreiking al een richting voor de relatie tussen coalitieakkoord en
kaderbrief (i.p.v. kadernota) resp. begroting.
Besluit:

Het presidium neemt kennis van de handreiking coalitievorming.
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Bladermuur gemeenteraad
Kijk op www.debladermuur.nl!
Voorstel: Barneveldse bladermuur organiseren rond de start van de nieuwe
raadsperiode in maart 2022. Met informatie over de samenstelling van raad en
college vanaf 1946. Kosten ca. 10.000 euro.
Besluit:

Het presidium stemt in met de ontwikkeling van de "bladermuur".
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Communicatie
Zijn er besluiten waarover extra communicatie gewenst is?
Besluit:

Over het gebruiken van een stemhulp zal expliciet worden gecommuniceerd.
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Wat verder ter tafel komt / rondvraag
Besluit:

De raadsvergadering op 8 maart kan blijven staan; uitgangspunt is wel dat er
geen zware politieke onderwerpen meer vlak voor de verkiezingen worden
geagendeerd.
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Sluiting
Planning volgende vergaderingen. Volgt.
Besluit:

De voorzitter sluit de vergadering om 18:30 uur.
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