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Inbreng presidiumlid
De heer Braam wil bij het agendapunt
over de evaluatie van de verkiezingen
een terugkoppeling van de laatst
gehouden verkiezingen toevoegen
De voorzitter constateert dat de heer Van
Dijk nog komt met een aanpassing bij de
alinea over de plaatsvervanging van
raadsleden bij fora. De wijziging is als
volgt “na het woord vervangt toevoegen:
maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot
het geval waarin het raadslid niet
aanwezig kan zijn.

Conclusie
De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.

Conceptagenda’s fora 7
april 2015

De burgemeester constateert dat er geen
opmerkingen of aanvullingen zijn op de
concept agenda’s . Er is om praktische
redenen een gelijkmatige verdeling
gemaakt van de onderwerpen over de
agenda’s van Stad en Samenleving.

Het presidium stemt in met de
conceptagenda’s

Evaluatie verkiezingen

De heer Fischer constateert dat de bijlage
zijn vraag beantwoord over de uitslag van
de verkiezingen. Verder heeft spreker
vragen over het plakken van posters op
de borden en de aantallen van de
bilboards. Vallen deze laatste binnen de
vergunning van de APV?. Mw. Van
Nunen informeert naar het aantal mensen
dat de stemwijzer heeft ingevuld. De
griffier geeft aan dat dit 9707 maar daar
kunnen dubbelingen in zitten want een
persoon kan het meerdere keren invullen.
De heer Braam vindt het loslaten van
aantallen niet wenselijk want dan kan je
heel Rijswijk vol hangen. Spreker pleit
voor een maximum van bijvoorbeeld 20

De besluitenlijst wordt gewijzigd
vastgesteld.
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Raadsvoorstel
actualisatie verordening
rechtspositie
wethouders, raads- en
commissieleden

maar dan wel zonder vergunning of een
algemene vergunning. Spreker
memoreert het feit dat bij de laatste
verkiezingen bijna alle posters van zijn
partij eraf gescheurd zijn en uiteindelijk
heeft hij 4 complete sets moeten plakken.
Dit is te gek voor woorden. Om deze
reden pleit spreker ervoor om het toch
maar weer op de nette manier te doen
dus op de digitale manier. De voorzitter
geeft aan dat er sprake was van veel
handhaving in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen. Er kan ook
weer gekozen worden voor borden met
een vak indeling met lijstnummers en een
vast posterformaat, zoals bij andere
gemeenten wordt toegepast. Het
maximum van het aantal borden wil
spreker met vrij laten maar dan ook met
een generieke vergunning voor die
periode. Uiteraard mag de
verkeersveiligheid niet in het geding
komen. De heer Dolmans pleit er voor om
bij de volgende verkiezingen niet te
kiezen voor de stemwijzer van Prodemos.
De griffier geeft aan dat tegen de tijd van
de volgende verkiezingen er weer keuzes
zullen worden voorgelegd aan het
presidium.
De voorzitter geeft een korte toelichting.
De heer Fischer informeert naar de
positie van de commissieleden en
eventuele vergoedingen. Er wordt wel
gewerkt met commissieleden,
hoorcommissie, werkgevercommissie etc.
maar dit zijn raadsleden. Geconstateerd
wordt dat er niet met vergoedingen wordt
gewerkt en daarom wordt voorgesteld dat
de bepalingen over de commissieleden
eruit gehaald kunnen worden. De heer
Schutte vraag naar het percentage van
het onbelast zijn van gebruik van mobiele
telefoons. Is dit 10% of 90%?
Geconstateerd wordt dit 10 % is. De
internet vergoeding vervalt per 2016.
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Rondvraag:
Stand van zaken
werkgroep raad in
positie.

De voorzitter geeft een toelichting op de
stand van zaken tot nu toe. Dit heeft
betrekking tot het vergadermodel, de
cultuur daarom heen en de functionaliteit
en invulling van het presidium. Spreker
geeft aan dat er een bijeenkomst wordt
belegd met alleen raadsleden die hierover
gaat. De werkgroep wil naast het
presenteren ervan ook de discussie
aangaan met de overige raadsleden.
Deze bijeenkomst stond voor 23 april
2015 maar dit wordt 26 mei 2015, dit in
verband met een feestavond van de
Halve Maan.

Raadsuitje

De voorzitter geeft een korte toelichting
op het raadsuitje. De datum wordt 10 juli
2015. De nadere invulling van het
programma volgt. De heer Dolmans is
verhinderd.

Tijdigheid van de
informatievoorziening,
en in het algemeen de
agendavoorbereidingen,
mede naar aanleiding
de behandeling van de
zienswijze
Veiligheidsregio
Haaglanden.

De heer Dolmans refereert naar de gang
van zaken rondom de zienswijze van de
Veiligheidsregio. De informatie was
bijzonder laat voorgelegd. Dit laatste in
relatie tot de “magere” agenda’s van de
fora in januari die uiteindelijk toch kort van
te voren weer vol. De planning van de
stukken baart hem daarom zorgen want
de fracties kunnen daardoor vaak niet
goed werken en er kan dus tevens geen
tijdige terugkoppeling plaatsvinden met de
achterban over raadsvoorstellen. Spreker
heeft het gevoel dat er iets niet goed loopt
in de werkprocessen tussen organisatie,
gemeentesecretaris en de griffie. Spreker
stelt concreet voor om met voorbeelden te
kijken waar dit nu fout gaat in de
werkprocessen om zo te kijken of daar
een andere invulling aan kan worden
gegeven. De andere presidiumleden
sluiten zich hierbij aan. De heer Braam
constateert dat een strakkere planning
mogelijk moet zijn en de uitzonderingen
moeten dat maar apart aan het presidium
worden voorgelegd.
De burgemeester constateert dat het
toevoegen van agendapunten niet meer
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gebeurt. De griffier beaamt dit inderdaad
in tegenstelling tot het recentere verleden
Spreker haalt als voorbeeld aan het
regionale inkoopbeleid. In de werkgroep
voorafgaande aan dit presidium werd
agendering verzocht maar dit is
afgehouden daar het stuk er niet is. Voor
het overige zijn er een aantal weken
geleden gesprekken geweest met de
concernstaf over de aanlevering van
stukken, het format van voorstellen/
notities en de bestuurlijke planning.
Afspraken zijn; alleen stukken op concept
agenda’s die analoog en digitaal bij de
griffie zijn afgeleverd. Indien er een
noodzakelijke uitzondering is op grond
van externe oorzaken dan legt de
burgemeester dit aan het presidium voor.
Op de vrijdag na vaststelling in het
presidium worden de stukken op Ibabs
gepubliceerd. Dit geldt voor de concept
forum agenda en stukken.
De concept raadsagenda wordt opgesteld
en gepubliceerd op de vrijdag in de week
na de forumvergadering.
De presidium agenda en stukken worden
uiterlijke gepubliceerd op de donderdag
na de laatste benw vergadering, waar nog
stukken worden. Zowel de burgemeester
en de griffier zien hier op toe.
De burgemeester geeft aan dat dit sinds
het presidium van februari gebeurd
volgens deze afspraken. Als men wil
afwijken dan zal met redenen omkleedt
via de burgemeester en griffier dit moeten
melden. Herbevestiging van de afspraken
zullen ook nog een keer in het college
plaatsvinden.
Spreker constateert verder dat het niet
tijdig aanwezig zijn van de zienswijze een
omissie is daar het te lang in de
organisatie gelegen heeft. Er wordt nu
aan een overzicht gewerkt van alle
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gemeenschappelijke regelingen en
daarop zal z.s.m. een zienswijze voor
worden opgesteld zodat de raad deze, na
discussie kan vaststellen.
De heer van Dijk informeert naar de
handelingen van 10 februari j.l. . De
griffier geeft aan dat de handelingen
conform het nieuwe reglement van Orde
zullen worden opgesteld, uiteraard met
als onderligger het live stream verslag en
het geluidsfile. Het nieuwe concept zal
nog aan het presidium worden
voorgelegd.
De heer Braam maakt melding van het
feit dat de afdeling communicatie
bijzonder slecht te bereiken is. De
burgemeester zoekt dit uit.
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