Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Secretaris
Aanwezig

Afwezig

Concept-notulen Presidium
23-05-2022
19.00 – 20.35 uur
MBG001
F. Streng (burgemeester)
A. Reus (griffier)
M. Hoogewerf (HvM) (ter vervanging T. Berlijn)
E. v.d. Bosch (CDA)
L. Plekker (GB)
J. Stam (VVD)
T. Beuker (Morgen!)
D. Swart (D66) (ter vervanging G. Mos)
B. Huisman (GroenLinks)
S. Visser (CU)
L. Hosman (adjunct-directeur) (adviseur) (ter vervanging A. Griekspoor)
T. Berlijn (HvM)
G. Mos (D66)
A. Griekspoor (gemeentesecretaris) (adviseur)

Ag.pt.
1

Onderwerp
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur.

2

Vaststellen agenda
Op verzoek van M. Hoogewerf vervallen de onderwerpen:
 Raadsvragen (mondeling) toelichten (mondeling; op verzoek T.
Berlijn)(ag.pt. 13)
 Werkgroep jongeren (mondeling; op verzoek T. Berlijn)(ag.pt. 14)
De agenda wordt met inachtneming van deze wijzigingen vastgesteld.

3.a

Vaststellen besluitenlijst presidium d.d. 25 april 2022
De besluitenlijst wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
A. Reus merkt bij pt. 3b. (actiepunt 196) op dat ook de raadsleden van
Morgen! lid blijven van de Ver.voor Raadsleden.

3.b

Actielijst presidium d.d. 23 mei 2022
A. Reus meldt het volgende.
 Actiepunt 185 (informatiebijeenkomst rvs Jeugdhulp, evt. regionaal):
opschuiven naar Q3/Q4 2022 (omdat rvs pas in Q4 komt).
 Actiepunt 188 (realistische BTA): dit punt wordt verder in driehoek
besproken. L. Hosman geeft aan dat er nog tijd (enkele maanden)
nodig zal zijn om de BTA naar een realistisch niveau te brengen, dit
vereist een zorgvuldige voorbereiding.
 Actiepunt 197 (verslaglegging): er heeft bilateraal contact tussen de
griffie en T. Berlijn plaatsgevonden. Schrappen.
 Actiepunt 198 (volume geluid): is getest; het geluid staat op
maximaal niveau. Er is evt. een ringleiding beschikbaar. Schrappen.
 Actiepunt 199: er komt één raadsvoorstel m.b.t. de jaarrekeningen
en begrotingen van de GR’en. Indien raadsleden zich willen
onthouden van beraadslagingen en stemming over één of meer GR’en
kunnen zij dat tijdens de vergadering aangeven (waarbij in de
stemverklaring kan worden gemeld dat het raadslid geacht wil
worden niet te hebben gestemd voor één of meer GR’en).
 PM-actiepunt 1 (functioneringsgesprekken college): wordt
geagendeerd in het presidium van juli.

4

Terugblik op de raads- en commissievergaderingen
25-04 commissie: geen bijzonderheden.
02-05 informatiebijeenkomst inventarisatienota
 E. v.d. Bosch: planning was achteraf niet gunstig (meivakantie).
1

E. v.d. Bosch: het is jammer dat de vragen en antwoorden uit de
verschillende deelsessies niet terug te lezen/kijken zijn. De
bijeenkomst was vrij hectisch.
 T. Beuker: het zou goed zijn geweest als er fractiekamers waren
gebruikt voor de deelsessies (minder geluidshinder van elkaar).
Verder een goede bijeenkomst.
 B. Huisman: wellicht had een plenaire start met vragen goed geweest
(zodat vragen die bij iedereen leefden beantwoord hadden kunnen
worden).
12-05 raad: geen bijzonderheden.
19-05 themabijeenkomst inventarisatienota
 B. Huisman en E. v.d. Bosch: zeer nuttige bijeenkomst; het wachten
is nu op het raadsvoorstel Kadernota; daarin kan men lezen wat het
college heeft “opgehaald”.


E. v.d. Bosch merkt voorts op dat de kennisbijeenkomst P&C d.d. 16 mei leuk
vond, goede sfeer. A. Reus zegt dat – nadat de introductiebijeenkomsten zijn
afgerond – het presidium de vraag zal worden voorgelegd of de
bijeenkomsten toereikend waren of dat aanvullingen/verdiepingen nodig
zijn.
4.a

Informatienota themabijeenkomst inventarisatienota ->voorbereiding
kadernota d.d. 19 mei 2022
De informatienota wordt ongewijzigd vastgesteld. Deze zal op de
gebruikelijke wijze worden gecommuniceerd (site + kennisgeving in de
griffiemail). Daarnaast zal de informatienota worden toegevoegd aan de
stukken die het college zal aanleveren m.b.t. de Kadernota (ter informatie).

5

Regionale raadsledenbijeenkomst; terugblik/vooruitblik
18-05 Regionale raadsledenbijeenkomst
 Na het buffet was er een lange zit met veel presentaties en daarna
nog 8 pitches. Dat was taai (er had ms. een pauze ingelast kunnen
worden), maar wel effectief en informatief, vooral voor nieuwe
raads- en commissieleden.
 Er had meer ruimte kunnen zijn voor netwerken (kennismaken met
nieuwe raadsleden).
01-06 Regionale raadsledenbijeenkomst
De agenda is gepubliceerd. Centraal staan:
 Wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen: er wordt een
presentatie gegeven, waarbij ingegaan wordt op de mogelijkheden
die de wetswijziging biedt aan gemeenteraden om hun positie te
versterken waar het gaat om GR’en. Ook wordt ingegaan op het
proces om dit vorm te geven/te implementeren.
 Jaarrekeningen en begrotingen GR’en.

6

Bestuurlijke termijn agenda periode juni 2022 e.v.
Opmerkingen:
 T. Beuker constateert dat raadsvoorstellen m.b.t.
woningbouwprojecten in Medemblik + Bloesemgaerde wederom later
worden aangeboden. Hij vindt dat zorgelijk. Opties om hier meer
achtergronden over te vernemen zijn om contact op te nemen met
de afdeling, raadsvragen te stellen of in de commissie vragen te
stellen aan de wethouder n.a.v. de BTA.
 F. Streng meldt dat de RKC een onderzoek onder handen heeft m.b.t.
de informatieveiligheid. N.a.v. tussentijdse informatie hierover is
geconstateerd dat de veiligheid kwetsbaar is en dat er maatregelen
nodig zijn. Hier volgen voorstellen voor. S. Visser vindt dit geen goed
proces: het rapport is nog niet beschikbaar en reeds nu worden er
inhoudelijk stappen gezet door degenen bij wie het rapport bekend is
i.v.m. het wederhoor. L. Hosman zegt dat de kring waarbinnen het
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rapport bekend is uitermate beperkt dient te blijven. F. Streng merkt
op dat hij gezien de bevindingen nu reeds maatregelen wil nemen en
het belangrijk vindt om het presidium hiervan op de hoogte te
stellen.
Het presidium besluit:
1. de BTA juni 2022 e.v. vast te stellen.
2. in oktober/november een extra vergadercyclus in te plannen; 6/10 oktober
commissie en 27 oktober raad.
7.a

Voorstel commissieagenda's, themabijeenkomsten en andere
bijeenkomsten raad periode juni/juli 2022
Het volgende wordt ingebracht:
 HvM en CU willen een bespreeknotitie inbrengen over resp.
schuldhulpverlening en inkoopbeleid (China). Nog niet zeker is in
welke cyclus dat mogelijk is. Tot 9 dagen voor de commissiedatum
kunnen de notities aangeleverd worden.
 B. Huisman verzoekt om in beide cycli (juni en juli) onderwerpen die
voor verschillende avonden staan genoteerd te ruilen; dit verzoek
wordt niet gehonoreerd o.a. omdat het niet handig is om de
kadernota niet op dezelfde avond als overige raadsbrede P&Cstukken te behandelen.
Het presidium besluit vervolgens:
1. a. de volgende concept-agenda’s voor de raadscommissievergaderingen van 9&16 juni vast te stellen:
9 juni
Tijd

Nr.

Onderwerp

19.30
19.30
19.30
19.35
19.35
19.40
19.40
19.50
19.50
20.50
20.50
21.35
21.50

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1
9.
9.1
9.1
10.

Ronde tafel*
Opening
Vaststelling agenda
Spreekrecht
Vaststellen besluitenlijst
Vaststellen toezeggingenlijst
Bestuurlijke termijnagenda (BTA)
Actieve informatie
RAADSBREED
Begrotingen en jaarrekeningen GR-en
BESTUUR&MIDDELEN
Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2023-2026
Fractievergoedingen
Sluiting
Evt. toe te voegen:
- Bespreeknotitie HvM schuldhulpverlening
- Bespreeknotitie CU inkoopbeleid

16 juni
Tijd

Nr.

Onderwerp

20.30
20.30
20.30
20.35
20.35

0.
1.
2.
3.
4.
4.1

21.25
22.00

4.2
5.

Ronde tafel*
Opening
Vaststelling agenda
Spreekrecht
RUIMTE
Rvs Wijziging ‘Generiek afwegingskader
woningbouw voor initiatieven van 1 tot 100
woningen in alle kernen’
Rvs Budget startersleningen
Sluiting

tijd in
min.
--5
-5
-10
-60
-45
15
--

tijd in
min.
--5
-50
35
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Evt. toe te voegen:
- Bespreeknotitie HvM schuldhulpverlening
- Bespreeknotitie CU inkoopbeleid
*indien een RTG wordt aangevraagd, worden de tijden met een half
uur verschoven.
b. geen personen/organisaties actief uit te nodigen voor deze
vergaderingen;
2. a. de volgende voorlopige agenda’s voor de raadscommissies van 30
juni&4 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen; in de volgende
presidiumvergadering wordt aan de hand van een geactualiseerde
versie van de BTA een besluit genomen over de concept-agenda
voor de raadscommissievergaderingen van 30 juni&4 juli 2022;
30 juni
Tijd
19.30
19.30
19.30
19.35
19.35
19.40
19.40
19.50
19.50
20.35
21.20
22.05
22.05

Nr.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1
8.2
8.3
9.
9.1

22.15

10.

4 juli
Tijd
20.30
20.30
20.30
20.35
20.35
21.20
21.20

Nr.
0.
1.
2.
3.
4.
4.1
5.
5.1

21.45

5.2

22.10

6.

Onderwerp
Ronde tafel*
Opening
Vaststelling agenda
Spreekrecht
Vaststellen besluitenlijst
Vaststellen toezeggingenlijst
Bestuurlijke termijnagenda (BTA)
Actieve informatie
RAADSBREED
Jaarrekening
Lentenota
Kadernota
BESTUUR&MIDDELEN
Risicoscan grondexploitatie bij jaarrekening
2021
Sluiting
Onderwerp
Ronde tafel*
Opening
Vaststelling agenda
Spreekrecht
SAMENLEVING
Onderzoek RKC: GGD/gezondheidsbeleid
RUIMTE
Herstelbesluit bestemmingsplan Transformatie
recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De
Kogge 3
Verklaring van geen bedenkingen
omgevingsvergunning Wings of Change
Schoolweg 4 Andijk
Sluiting

--5
-5
-10
-45
45
45
-10
--

--5
-45
-25
25
--

b. geen werkbezoeken/vergaderingen op locatie te organiseren voor
de onderwerpen die naar verwachting op 30 juni&4 juli 2022
worden geagendeerd;
3. voor geen van de onderwerpen die op 30 juni&4 juli naar verwachting
worden geagendeerd het college te verzoeken om voorafgaande aan
de commissievergaderingen een informatiebijeenkomst te
organiseren.
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Voorts wordt besloten dat de informatiebijeenkomst die voor 13 juni gepland
staat fysiek te organiseren.
7.b

Besluitvormingsproces Kadernota
 L. Plekker, E. v.d. Bosch, B. Huisman, J. Stam: er is begrip voor om het
politieke zwaartepunt van het kadernota/begroting-traject naar de
kadernota te verschuiven. Dit jaar loopt echter het coalitievormingsproces
nog in de periode van de besluitvorming over de kadernota. Een ander jaar
kan dit mogelijk anders liggen. Om die reden is het wenselijk om de
algemene beschouwingen in 2022 bij de begroting te houden.
 S. Visser deelt die mening niet en vindt principieel dat de algemene
beschouwingen thuishoren bij de begroting.
Het advies om de algemene beschouwingen bij de Kadernota te houden (conform
eerdere besluitvorming) wordt niet overgenomen; de algemene beschouwingen
vinden plaats voorafgaande aan de besluitvorming over de begroting.

8

Bestuurskracht (mondeling)
F. Streng deelt mee dat de driehoek een plan van aanpak ontwikkelt voor het
vervolgtraject bestuurskracht. Dit dient nog besproken te worden met de
ondersteuners die het begintraject hebben begeleid; daarna kan bespreking in het
presidium volgen (juni of juli).
S. Visser denkt dat het een goed idee kan zijn om bestuurskracht als vast agendapunt
op te voeren in het presidium.

9.a

KBG-kandidaten
L. Hosman merkt op dat de verwachting is dat de Omgevingswet per 1.1.23 ingevoerd
gaat worden; dat betekent dat het komende jaar nog veel gaat gebeuren om daarop
voorbereid te zijn, waarbij ook de raad betrokken wordt. Het presidium is van
mening dat de KBG tot dat moment dient te worden gehandhaafd. De griffie zal de
fracties oproepen om kandidaten aan te wijzen (vier leden, door de raad te
benoemen).

9.b

WGC-kandidaten
De volgende raadsleden stellen zich kandidaat voor de WGC die uit vijf leden
bestaat: C. Selders, R. Paarlberg, B. Huisman. Daarnaast verwacht HvM dat er uit hun
fractie 1 of 2 personen zich beschikbaar stellen; ook Morgen! levert mogelijk 1
kandidaat.
De griffier heeft nader overleg met Morgen! en HvM en zal een raadsvoorstel
ontwikkelen.

10

Verantwoording fractieondersteuning 2021
Diverse fracties hebben kosten opgevoerd die volgens de griffie niet declarabel zijn,
gezien de verordening. De griffie gaat na of het concept-raadsvoorstel daar ook op
gebaseerd is. Het onderwerp wordt in de volgende vergadering opnieuw
geagendeerd.

11

Spreektijdenregeling
Het presidium heeft op dit moment geen behoefte aan een spreektijdenregeling;
vooralsnog heeft het de voorkeur om – als daar aanleiding voor is – elkaar te
corrigeren. Mocht er in de toekomst aanleiding zijn om dit punt opnieuw te
agenderen zal daartoe een verzoek worden gedaan.

12

Integriteit
 De provincie biedt workshops weerbaarheid en integriteit raadsleden aan. De
griffier zal de provincie 3 data in september doorgeven die nog beschikbaar
zijn (maandag- en donderdagavonden). Daarbij zal gevraagd worden om de
bijeenkomsten in Medemblik te organiseren.
 F. Streng meldt dat onlangs onder raadsleden vertrouwelijk documenten zijn
verspreid over een integriteitszaak. Hij beschouwt hiermee de zaak als
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afgedaan. J. Stam roept op tot terughoudend zijn met het voorleggen van
integriteitszaken gezien de impact die dat kan hebben; er zouden z.i. wel
bewijzen moeten zijn; en als er geen gronden blijken te zijn zou het degenen
die een zaak hebben voorgelegd sieren om excuses te maken. F. Streng vindt
het belangrijk dat mogelijke integriteitszaken onder de aandacht kunnen
worden gebracht en dat er contact wordt gelegd met de betrokkenen. J.
Stam deelt die opvatting: het gaat erom dat met elkaar gesproken wordt
i.p.v. over elkaar.
13

Raadsvragen (mondeling) toelichten (mondeling; op verzoek T. Berlijn)
Dit punt is geschrapt.

14

Werkgroep jongeren (mondeling; op verzoek T. Berlijn)
Dit punt is geschrapt.

15

Rondvraag
 Op verzoek van E. v.d. Bosch wordt een projectentour georganiseerd voor
raads- en commissieleden (vervolg op kennismakingsbijeenkomst 23 april)
door de organisatie;
 Desgevraagd geeft L. Hosman aan dat bij het invullen van de vacatures het
belang van het aantrekkelijk werkgeverschap duidelijk is in de huidige
arbeidsmarkt;
 T. Beuker verzoekt om voldoende mogelijkheden in de raadzaal om de
devices op te laden.
 Er is een rekening van de informateur ontvangen. S. Visser is van mening dat
HvM de kosten dient te dragen, conform de toezegging die zij gedaan
hebben. Er dient nog een vervolg te komen, zodat ook andere fracties zich
kunnen uitspreken.
 A. Reus roept raadsleden op om zich beschikbaar te stellen als gastheer of
gastvrouw tijdens het VNG-congres.

15

Sluiting: 20.35 uur.

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in het presidium van 13 juni 2022.
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