vastgestelde besluitenlijst
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De heer M.J. Bezuijen (voorzitter)
De heer I.A.S. Fischer
Mevrouw W.A.A.M. van Nunen
De heer E.J. Schutte
Mw. H.W.C. Van der Horst
De heer E.G.Th. Braam (later)
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De heer W.A. Mateman
De heer L. van Dijk
De heer T. Henskens
De heer D.J. Jense
De heer J.A. Massaar (griffier)
betreft
Besluitenlijst presidiumvergadering

afwezig
De heer A.H.J.M. Sterk

ter kennisname aan
Leden van de raad en college (na
vaststelling)

Datum: 23-11-2015

pu
nt
1.

onderwerp

Inbreng presidiumlid

Conclusie

Opening en vaststelling
agenda.

De agenda blijft ongewijzigd

2.

Terugkoppeling
werkgroep Sociaal
Domein

3

Vaststelling
besluitenlijsten 13
oktober en 2 november
2015

De voorzitter opent de vergadering
constateert dat de agenda ongewijzigd is
vastgesteld.
De voorzitter heet mw. Koopman welkom
en geeft haar het woord. Spreekster geeft
aan dat ze de overwegingen van het
presidium hebben besproken en
spreekster geeft aan dat de werkgroep
graag door wil gaan. Een tweetal leden
mw. Van der Horst en Bentvelzen
stappen uit de werkgroep maar willen als
het kan een enkele keer wel aansluiten.
Frequentie van de bijeenkomsten van de
werkgroep wordt 1x per maand met
bezoeken aan externen op grond van een
thema. De werkgroep stelt de thema’s
vast. Ondersteuning door griffie is
logistiek zoals plaatsing agenda en
stukken op Ibabs, opstellen lijst
participanten andere gemeenten en
bellen naar de te bezoeken locaties. De
presidiumleden nemen met waardering
kennis van de terugkoppeling en gaan
akkoord met de lichte ondersteuning door
de griffie.
De voorzitter constateert dat er een
tekstuele aanpassing is bij verslag 2
november pagina 3. De heer Fischer haalt
de discussie aan over het klemmend
beroep van de burgemeester over de
dreigbrieven. Na een korte discussie
constateert de voorzitter dat de tekst klopt
en dat hierover voldoende gezegd is. Er

Het presidium neemt kennis van
de continuering van de werkgroep.
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zijn verder geen opmerkingen of
aanvullingen.

4

Afspraken rondom
agendering
agendapunten fora en
raad.

De voorzitter constateert dat er geen
vragen of opmerkingen zijn.

5

Concept agenda’s;
a. forum 08-12- 2015;
b. presentaties.

De griffier heeft een voorstel gedaan
rondom de concept fora agenda’s. Bij het
forum Stad wordt IB 15-115 “Plan van
aanpak Wilhelminapark” naar voren
gehaald. De agenda van het plenair is
conform. Bij Samenleving wordt de
ingeschatte tijd langer voor de
raadsvoorstellen WMO en keuze lokale
omroep. Bij de IB over het AZS is de heer
Lugthart de portefeuille houder. De
ingeschatte tijd voor de verordening over
de onderscheidingen kan verkort worden.
Het presidium neemt kennis van de
opmerking van de griffier over de
eventuele eindtijd bij Samenleving.

Het presidium stemt in met de
gewijzigde besluitenlijst van 2-11
en de ongewijzigde besluitenlijst
van 13-10
Het presidium heeft
kennisgenomen van de afspraken

Het presidium stemt in met de
gewijzigde agenda’s .
Het presidium stemt tevens in met
de presentatie lijst

Het presidium wenst rondom de
presentaties en de beeldvormende
sessies, daar waar het mogelijk is, van te
voren stukken voor gelegd te krijgen.
6

Terugkoppeling verloop:
a. Begrotingsraad 3 en
10 november 2015;
b. fora 17 november
2015.

Bevindingen 3 november 2015.
Mw. Van Nunen zou graag de 1e en 2e
termijn op een dag zien. De heer Fischer
vindt de tijd tussen het plaatsen op Ibabs
van het boekwerk en de markt te kort.
Spreker ziet ook graag een
interactiemoment rondom de schriftelijke
vragen. Mw. Van der Horst geeft aan dat
een dag raad in het verleden als te
vermoeiend werd bestempeld. De heer
van Dijk sluit zich aan bij de heer Fischer,
meer tijd komt de zorgvuldigheid van de
besluitvorming ten goede. Spreker pleit
voor het indienen in de 1e termijn van de
moties. De heer Fischer sluit zich hierbij
aan. De heer Mateman kan met beide
opties leven dus 2 dagen of alles op een
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dag. De heer Jense geeft aan de alles op
een dag ook lang is voor het publiek. De
heer Schutte pleit voor alles op een dag.
De heer Dolmans geeft aan dat wat ook
de keuze wordt, deze systematiek dat
teven voor het kaderdebat moet gelden.
Het presidium constateert dat het beter is
om de markt en het schriftelijk vragen
stellen om te draaien zodat de raadsleden
dan wat “beter beslagen te ijs komen”
De voorzitter legt een drietal zaken terug:
a. het omdraaien van de markt het
schriftelijk vragen;
b. meer tijd tussen het plaatsen van het
boekwerk en het stellen van de vragen;
c. een of twee dagen met de restrictie dat
de gekozen systematiek ook geldt voor
het kaderdebat.
Bevindingen forum 17 november 2015.

7

Notitie rol en werkwijze
Presidium.

Na enige discussie wordt door het
presidium geconstateerd dat de sfeer en
de stemming grimmig was aan het eind
van de vergadering. De voorzitter werd
diverse keren overruled. Tevens wordt
geconstateerd dat het ook nog een
discussie betrof die niet ter zake was en
buiten de orde van de vergadering viel.
De voorzitter legt het stuk voor vragen
aan het presidium voor. Na een korte
ronde wordt geconstateerd dat niet
duidelijk is was er met deze notitie
beoogd wordt. De griffier geeft aan dat dit
onderwerp nog op de uitwerkingslijst van
Herman Klitsie stond. Bij de laatste
wijziging van het reglement van orde en
de forumregeling zijn vooral de
technische punten opgepakt en verwerkt.
Dit onderwerp lag nog op het bordje van
de werkgroep raad in positie. Het
presidium constateert unaniem dat zij
tevreden zijn over de huidige rol en
werkwijze van het presidium en wensen
daar geen verandering in te zien. Met
betrekking tot geheimhouding geeft de
voorzitter aan dat als dit voorkomt hij dit

Het presidium constateert unaniem
dat zij tevreden zijn over de
huidige rol en werkwijze van het
presidium en wensen daar geen
verandering in te zien.
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van te voren aangeeft wat de status is.
7

Rondvraag

De voorzitter stelt, net zoals het
voorgaande jaar de borrel na afloop van
de laatste raad bij “Carpe Diem” aan de
orde.

Het presidium stemt hier mee in.

De voorzitter stelt het opgaveverzoek
voor een naam voor de benoeming van
een lid van de rekeningencommissie
Omgevingsdienst Haaglanden aan de
orde.

De presidiumleden nemen dit mee
terug naar hun fracties.

De voorzitter stelt de opgave voor het
werkbezoek AZC in Katwijk op 4
december 2015 aan de orde. De heer
Braam had liever een bezoek aan een
centrum dat er net staat zodat de
kinderziektes nog zichtbaar zijn. Mw. Van
der Horst vraagt waarom er niet met de
wethouders meegegaan kon worden. De
voorzitter geeft aan dat deze ook
meegaan. De heer Jense en Dolmans
gaan mee onder voorbehoud.
De voorzitter stelt het aanbod aan de raad
van het management DSM voor een
kennismakingsbezoek aan de orde.

Het presidium stemt in met het
aanbod. De griffier kijkt naar een
geschikte datum i.om. DSM.

De voorzitter legt het definitieve
vergaderschema 2016 voor. De heer
Fischer heeft bezwaar tegen het feit dat in
februari, maart en april de
fractievergadering in dezelfde week vallen
als het presidium. De griffier geeft dat
vanwege de vakanties niet verder
opgeschoven kan worden. Bovendien valt
de juli raad dan na de 15e en dat is dan te
laat voor het inleveren van stukken bij de
Provincie. Het presidium stemt in met het
definitieve schema.
De heer Jense vraagt aandacht voor de
problemen rondom de
vergunningverlening, deze duurt veel te
lang en stukken zijn vaak kwijtgeraakt. De
voorzitter neemt dit mee terug.
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