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Verslag van de vergadering van het Presidium, gehouden op 21 april 2020 in de raadszaal van
het gemeentehuis.
Aanwezig:
de heer F.L.J. van der Meijden

voorzitter

de heer H.M.M. van Bree

lid

M. van der Heijden

lid

de heer J.H. Strijbosch

lid

de heer M.H.A. Tijssen

lid

de heer J.C.M. Verschuren

lid

de heer M.L.M. van Heijnsbergen

griffier

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Hij merkt op dat de gemeentesecretaris de wens te kennen
heeft gegeven om aan te willen sluiten in de vergaderingen van het presidium. De leden hebben
hier geen bezwaar tegen.
2. Afsprakenlijst 24 maart 2020 en verslag evaluatie digitale raadsbijeenkomst.
Ten aanzien van de actielijst wordt het volgende afgesproken:
Ten aanzien van het overleg over de vergaderstructuur wordt het volgende afgesproken.
Het overleg over de nieuwe vergaderstructuur wordt bevroren tot het moment dat er weer
fysiek vergaderd kan worden. De opmerkingen en aandachtspunten die benoemd zijn tijdens de
behandeling in de commissie Algemene Zaken van 20 februari jl. zullen dan eerst door de
werkgroep vergaderstructuur worden besproken en gewogen. Vervolgens zal dit worden
teruggekoppeld met de achterban.
De afsprakenlijst wordt conform het concept vastgesteld.
Het verslag van de evaluatie van de digitale raadsbijeenkomst wordt eveneens vastgesteld.
Naar aanleiding hiervan merkt de voorzitter op dat hij de raad steeds op de hoogte zal blijven
houden van de actuele ontwikkelingen rondom de Coronacrisis. Hij geeft aan dat er nog deze
week een nieuwe raadsinformatiebrief zal verschijnen.
3. Vaststelling conceptagenda van de commissievergadering van 7 mei 2020.
Afgesproken wordt dat de geplande commissievergadering in fysieke vorm doorgaat. Omdat de
vergadergroep niet zo groot is, is dat met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM,
mogelijk in de raadszaal. Eventueel publiek kan boven in de kantine plaatsnemen en de
vergadering volgen.
Wat de agenda betreft wordt het volgende besloten:
-

De verordening duurzaamheidsleningen is al in de commissie besproken en kan rechtstreeks

-

naar de raad;
Ook het voorstel tot benoeming van een plaatsvervangend 2e lid in het Algemeen Bestuur
van de MRE kan rechtstreeks naar de raad;

-

De volgende onderwerpen zijn te laat aangeleverd en/of vragen om een gedegen inhoudelijke
discussie in de commissie Sociaal Domein en worden daarom doorgeschoven naar de
eerstvolgende vergadering van de commissie Sociaal Domein op 26 mei 2020.

Het betreft de onderwerpen: Uitbreiding kleedaccommodatie sportpark Mariahout, uitbreiding
collectieve voorziening Zonnetij, frictiekosten Vierbinden, 4e wijziging gemeenschappelijke
regeling GGD.
Voor het overige wordt ingestemd met de conceptagenda, waarbij opgemerkt wordt dat de
stukken met betrekking tot de zienswijze op de concept begroting 2021 Senzer later worden
aangeleverd.
4. Bespreking afspraken digitaal vergaderen.
Afgesproken wordt dat de raadsvergadering van 14 mei aanstaande, met de voorgestelde
agenda, op digitale wijze gaat plaatsvinden.
De commissievergaderingen van eind mei zullen in fysieke vorm plaatsvinden. De te bespreken
onderwerpen lenen zich niet voor digitale beraadslaging. De raadszaal biedt hiervoor voldoende
ruimte.
Over de wijze waarop de daarop volgende raadsvergaderingen, wanneer ook zwaardere
onderwerpen besproken gaan worden, gehouden gaan worden, wordt nagedacht over
verschillende alternatieven. Deze worden momenteel onderzocht op haalbaarheid. De griffier zal
de fracties hierover deze week inlichten, zodat deze binnen de fracties besproken kunnen
worden. Het presidium zal hierover in de vergadering van volgende week dinsdag een besluit
nemen.
Wat de gemaakte afspraken betreft leven er nog vragen over de wijze van stemmen in een
digitale vergadering. Bijvoorbeeld wat te doen als tijdens een stemming een of enkele leden
technische problemen hebben en er geen verbinding is. Dit kan de uitslag van de stemming
beïnvloeden. De voorzitter geeft aan dat er afhankelijk van de situatie verschillende opties
denkbaar zijn, zoals schorsing, op andere wijze verbinding leggen voor het uitbrengen van een
stem of zelf eventueel een volgende vergadering plannen.
5. Wat verder ter tafel komt:


Behandeling Kadernota 2021. De kadernota 2021 wordt overeenkomstig het voorstel van
het college beleidsarm gepresenteerd. In de vergadering van volgende week dinsdag zal
het presidium een besluit nemen over de vorm en wijze van behandeling.



De heer Strijbosch vraagt aandacht voor het houden van de interviews van de
raadsleden bij Omroep Kontakt. Dit dient uiteraard te geschieden volgens de regels van
het RIVM. Als dat in fysieke vorm niet mogelijk of wenselijk is dan zou een interview
langs digitale weg mogelijk moeten zijn. Dat is de laatste keer echter niet gelukt.
Afgesproken wordt dat met Omroep Kontakt wordt overlegd wat de mogelijkheden zijn.
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Actielijst:
Nr.

Datum

Onderwerp

Actie

Uitvoering

1

25-10-

Deskundigheidsbevordering

Proces bestuurlijke

Burg/Griffier

16

raadsleden.

vernieuwing is gaande

Aanbevelingen

en er komen nog nadere

18-5-17

rekenkamercommissie n.a.v.

voorstellen.

21-3-17

onderzoek collegeprogramma.
Werkwijze m.b.t. Gem

22-5-18

regelingen

22-5-18

Herbezinning
bestuursstructuur, reglement
van orde en verordening

28-8-18

commissies.
Voorbereiding vergaderingen
raadstafel 21 MRE

2.

4-6-19

3.

5-11-19

Thema-avond verbeteren

Inplannen 2020

Griffier

Nieuwe vergaderstructuur,

Bespreking wordt

Griffier

mits akkoord door de raad

bevroren tot fysiek

democratisch proces

vergaderen weer
mogelijk is; Benoemde
aandachtspunten door
cie AZ worden dan
besproken en gewogen
4.

21-4-20

Interviews Omroep Kontakt

Nagegaan wordt of de

Griffier

interviews desgewenst
ook op afstand (bijv.
digitaal) kunnen
plaatsvinden.
5.

21-4-20

Kadernota 2021

Vorm en wijze van

Fractievoorzitters

behandeling beleidsarme
kadernota wordt in
presidium 28-4-20
besproken.
6.

21-4-20

Digitaal of fysiek vergaderen

Wijze van vergaderen

Fractievoorzitters

wordt met fracties

Griffier

besproken en in
presidium 28-4-20
besloten. Alternatieven
worden beschreven.
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