Nr.
53.

142.

154.
165.
171.

172.
176.
179.

184.

ACTIELIJST PRESIDIUM VOOR VERGADERING van 23 mei 2022 (mutaties en wijzigingsvoorstellen in rood).
Actie
Afspraak
Actie door:
Toelichting/termijnafspraak:
d.d.
Kan griffie-informatie overzichtelijker en
18.01.2016
Griffier
Is opgenomen als project in griffiewerkplan 2022
beter terugvindbaar worden aangeboden
(post: Verbeteren werkprocessen griffie/organisatie
incl. digitalisering, raadsinformatiesysteem en
(ook: griffiemail, uitnodigingen daarin, etc.) 18.03.2019
ondersteuning projecten)
20.12.2021
Griffie
Planning: Q2.
Upgrade raadzaal. Aandachtspunt is
laadpunten.
Meenemen: verbetering techniek; eerst
onderzoeken wat de kosten zijn.
Griffie
Geen termijn gesteld
Aanbieden regionale amendementen/moties; 08.10.2020
kan dat op een andere manier dan via de
griffiemail?
15.02.2021
Griffier
Geen termijn gesteld
Lijn voor aantal woordvoerders in de
commissie bij het onderwerp “actieve
informatie”
07.06.2021
Driehoek
Planning: Q2.
Vertrouwelijkheid; onderzoeken of en
waarom het wenselijk is dat het college
vertrouwelijk informatie aanbiedt aan de
raad en zo ja, welke spelregels daarbij in
acht dienen te worden.
Ook meenemen: opmerkingen presidium
28.02, ag.pt. 04.
30.08.2021
Griffier
Planning: Q2.
Gespreksnotitie m.b.t. RTG’s
30.08.2021
B. de Jong, R.
RP en BdJ wensen vervolg en zullen termijninfo
Bespreeknotitie inz. gebruikmaking
raadsinstrumenten raadsvragen, moties en
Manshanden (en R.
leveren.
amendementen.
Paarlberg)
27.09.2021
Griffie
Planning: Q2.
Verordening Wet bevorderen integriteit en
functioneren decentraal bestuur in
20.12.21
procedure brengen (via presidium)
(separate
R.v.O. aanpassen i.v.m. wijziging regeling
info)
geheimhouding.
20.12.2021
Driehoek
Planning: Q2.
Presentatie resultaten project Opdracht
Kaders en uitgangspunten raad, college,

185.

186.
187.
188.
189.
190.
191
a.
191
b.
192
193.
194.
195.
197.
198.
199.
200.

griffie en organisatie
Wat betreft het verzoek om voor onderwerp
Het onderwerp “Regionaal beleidsplan
Jeugdhulp 20220-2024” (cyclus van de raad
van 12 mei) een informatiebijeenkomst te
organiseren: onderzocht wordt of het
mogelijk is om een regionale
informatiebijeenkomst te organiseren.
Informatiebijeenkomsten (deelname
ambtenaren, uitzendingen, veiligheid)
Fractievergoedingen, vervolg.

07.02.2022

Griffier/secretaris

Is verplaatst naar cyclus raad 14 juli vlgs. BTA. In
presidium 23 mei of 13 juni bespreken of
informatiebijeenkomst (al dan niet regionaal) een
optie is.

28.02.2022

Driehoek

Geen termijn gesteld.

28.02.2022

Geen termijn gesteld.

Verzoek aan college om voorstel te leveren
m.b.t. te maken keuzes in BTA i.v.m.
organisatieproblematiek
Werkconferentie inplannen
Kennismakingsmoment in Q3 met RKC
inplannen.
Integriteitstraining organiseren.

04.04.2022

S. Zeilemaker en L.
Plekker
Driehoek

04.04.2022
04.04.2022

Driehoek
Griffie

Na collegevorming organiseren.
Q3.

04.04.2022

Griffie

Geen termijn gesteld.

Werkgroep integriteit.

04.04.2022

Presidium

Na integriteitstraining samenstelling bespreken.

Debattraining organiseren.
Voorzitterstraining organiseren (ook niet
voorzitters kunnen deelnemen).
“Klasje”, evt. met meer ervaren raadsleden.
Nadere voorstellen “mores”.
Werkwijze verslaglegging; of en zo ja welke
vragen worden wel/niet in het verslag
opgenomen>?
Kan volume geluid in raadzaal hoger?
Voor elke GR afzonderlijk rvs i.p.v. 1
gebundeld rvs.
Commissieverordening wijzigen (max. aantal

04.04.2022
04.04.2022

Griffie
Griffie

Geen termijn gesteld.
Geen termijn gesteld.

04.04.2022
04.04.2022
25.04.2022

Griffie
Burgemeester
Griffie

Na zomerreces te organiseren.
Geen termijn gesteld.
April

25.04.2022
04.04.2022

Griffie
burgemeester

mei
z.s.m.

25.04.2022

Griffie

Q2 of Q3

Presidium 25.4?

201.

voorzitters en max. aantal cie.leden)
Uitvoering maatregelen m.b.t. iPads in
vorige raadsperiode.

PM
Nr.
1

Actie
Functioneringsgesprekken collegeleden

2.

Screening BTA op kaderstelling

3.

Spoorboekje begroting 2023:
• Feedback n.a.v.
informatiebijeenkomst 4.10
meenemen
• Evt. afz. cie. voor inspraak
in het inwerkprogramma voor de nieuwe
raad opnemen:
• dat er aandacht wordt besteed aan
het onderwerp “vergadercultuur”,
niet alleen in de vergadering (er
kunnen stappen gezet kunnen worden
om het debat in de raad te
versterken) maar ook voorafgaande
aan de vergaderingen (hoe bereidt
men zich effectief voor op een
vergadering).

4.

25.04.2022

Griffie

z.s.m.

Bron
Verordening
benoeming
en herbenoeming
burgemeest
er en functioneringsgesprekken
Presidium
27.09.2021
+
25.10.2021

Trekker
Griffie

planning
1x per raadsperiode (2022-2026)

Griffie

Na verkiezingen

Griffie

Ca. juni 2022

Griffie

Na verkiezingen

Presidium
25.10.2021
Presidium
25.10.2021
Presidium
25.10.2021

5.
6.

• een sessie over dualisme.
Integriteit; trainingsbijeenkomst
Voorafgaande aan themabijeenkomst
Kadernota bijeenkomst met inwoners
organiseren zodat raad kennis kan nemen
van initiatieven die onder
inwoners/organisaties leven.

Presidium
25.10.2021
Presidium
07.02.2022

Griffie

Na verkiezingen

Griffie

Kadernota- en begrotingscyclus voorjaar 2023

