Vastgestelde besluitenlijst
Presidiumoverleg 30 mei 2016

aanwezig
afwezig
De heer M.J. Bezuijen (voorzitter) De heer L. van Dijk
Mevrouw W.A.A.M. van Nunen
De heer I.A.S. Fischer
De heer E.J. Schutte
Mw. H.W.C. Van der Horst
De heer W.A. Mateman
De heer C.P.I.M. Dolmans
De heer E.G.Th. Braam
De heer A.H.J.M. Sterk
De heer D.J. Jense
Mevrouw M. Alberts
De heer J.A. Massaar (griffier)
betreft
Besluitenlijst presidiumvergadering

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

Datum: 30-05-2016

punt
1.

onderwerp
Opening en
vaststelling agenda.

Inbreng presidiumlid
De voorzitter opent de vergadering en
deelt mede dat de agenda
ongewijzigd is vastgesteld. Afmelding
is ontvangen van de heer Fischer. De
heer Van Dijk wordt vervangen door
mevrouw Alberts

Conclusie
De agenda blijft ongewijzigd

2.

Vaststelling
besluitenlijst
11-04-2016.

De voorzitter constateert dat het
verslag ongewijzigd is vastgesteld

Het verslag is ongewijzigd
vastgesteld

3

Memo “ webcasting” De heer Schutte constateert dat je
om de beurt moet gaan uitzenden en
wenst ook grotere camerashots. De
heer Braam vindt dat beide fora te
gelijk uitgezonden moeten worden of
niet. Mevrouw van Nunen constateert
dat je dus dan verschillende
registraties hebt. De heer Dolmans
vraagt zich af of er nog investeringen
moeten worden gedaan. Spreker
heeft de voorkeur voor uitzending van
de vergadering in de raadzaal. Het
presidium wenst in dit geval zelf te
bepalen welke vergadering
uitgezonden wordt. De griffier geeft
aan dat er nu geen camera opstelling
is zoals in de raadzaal maar hij kan
laten kijken naar een vaste camera
opstelling. Dit komt nog terug in het
presidium.

Het presidium wenst uitzending
van beiden en wacht het
voorstel van de vaste camera
opstelling af. Het presidium
bepaalt tot die tijd welke
vergadering dan uitgezonden
zal worden.
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4

Verordening
werkgeverscommis
sie 2013.

Mevrouw Van der Horst geeft aan dat
zij zich terugtrekt uit de commissie en
niet opnieuw verkiesbaar is. Het
presidium verzoekt de griffier de
heren Henskens en Dijkhuizen aan te
schrijven of zij zich ook formeel
terugtrekken. Het presidium
constateert dat de verordening in
deze vorm geagendeerd kan
rechtstreeks worden voor de raad van
5 juli 2016. Een eventueel
amendement volgt nog. Het presidium
levert namen aan voor de
werkgeverscommissie via de griffier.

Presidium levert bij de griffier
namen aan voor de
werkgeverscommissie en de
Verordening en de
benoemingen van leden
worden geagendeerd voor de
raad van 5 juli 2016.

5

Procesbrief
kaderdebat 2016.

De voorzitter constateert dat er geen
op en of aanmerkingen zijn.

Het presidium stemt niet in met
het samenvoegen van de twee
fora in een plenaire zitting. De
procesbrief kan verzonden
worden naar de raad.

Mevrouw Van Nunen geeft aan dat
haar fractie de wens heeft geuit om
de stukken van de 1e
halfjaarsrapportage/ kadernota, zoals
in het verleden, plenair te
behandelen. De voorzitter vraagt naar
de meerwaarde want het wordt, naast
de twee fora, ook in de raad plenair
behandeld. Mevrouw Van Nunen
geeft aan dat je het dan als een stuk
kan behandelen. Het presidium stemt
hier niet mee in.
6

Vaststellen concept
agenda’s;
a. forum 21-06-16;
b. overzicht
presentaties;

Agenda Forum plenair : De plenaire
vergadering vangt eenmalig aan om
19.30 uur.
Agenda Forum Samenleving:
Geconstateerd wordt dat deze
agenda zwaar is en om die reden
worden de agendapunten 16 (Avalex)
en 17 (pilot Buurtpreventie) verplaatst
naar het forum Stad.

De agenda van Stad en
Samenleving worden gewijzigd
vastgesteld. De punten 16 en
17 worden toegevoegd aan de
agenda van Stad. Plenair
begint om 19.30 en Stad en
Samenleving om 20.00 uur.

Agenda Forum Stad:
Gewijzigd vastgesteld met toevoeging
van punten 16 en 17.
Overzicht presentaties:
De voorzitter geeft aan dat de BOB
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sessie over de nota dienstverlening
na het zomerreces wordt
geagendeerd, daar er nu nog geen
concreet stuk is. In de plaats daarvan,
wordt op verzoek van wethouder Van
der Meij, een sessie over de
Toekomstvisie PPP geagendeerd. Het
presidium verzoekt tevens om de
sessie over het parkeren te
verplaatsten van de 21e naar de 14e .
De voorzitter vraagt dit na bij het
college of dit mogelijk is.

Het overzicht wordt gewijzigd
vastgesteld

7

Terugkoppeling
verloop:
Forum 10 mei 2016
Raad 24 mei 2016.

De voorzitter constateert dat er geen
op en of aanmerkingen zijn.

9

Rondvraag:
- peiling behoeft
scholenbezoek
“Kronenburch” (op
verzoek van de
heer Dolmans)

De voorzitter constateert dat er
binnen het presidium draagvlak is
voor het organiseren van een bezoek
aan Kronenburch. Dit kan
plaatsvinden na het zomerreces en
aan het begin van het nieuw
schoolseizoen. De griffier legt dit
terug bij de portefeuillehouder en
ambtelijke ondersteuning

Bezoek laten organiseren na
het zomerreces.

- procedure
zienswijzen
gemeenschappelijk
e regelingen;

De voorzitter geeft aan dat deze
procedure opnieuw bekeken zal
worden zodat de raad zich beter kan
positioneren en beter een oordeel kan
geven over de zienswijzen. Gedacht
kan worden aan een vorm van
vooroverleg met raadsleden. Er volgt
een stuk voor het presidium

Stuk wordt voorgelegd aan
Presidium.

- social event
(dagje uit)

De griffier geeft een korte toelichting.
In overleg met de burgemeester zal
bekeken worden hoe de invulling
wordt.
De heer Dolmans geeft vervolgens
zijn visie op de bijeenkomst “ Cultuur
van de raad” in Vlietzicht van 17 mei
j.l. Na een korte inventarisatieronde
van de diverse bevindingen in het
presidium wordt geconstateerd dat

Er zal een vervolgbijeenkomst
worden belegd via de
stuurgroep “Raad in positie”
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het wenselijk is om een vervolg
bijeenkomst te organiseren. De
stuurgroep “ Raad in positie” komt
met een voorstel. Belangrijk gegeven
is dat iedereen dan zoveel als
mogelijk aanwezig dient te zijn
De heer Braam stelt het niet aanwezig
mogen zijn van raadsleden bij
persconferenties van het college. De
beantwoording van de artikelen 42
vragen gaven geen duidelijke ja of
nee. Spreker vindt de inhoudelijke
wijze van beantwoording van artikel
42 vaak niet goed. De heer Dolmans
en mevrouw Van der Horst sluiten
zich, voor wat betreft de
persbijeenkomsten, hierbij aan en
vinden dat raadsleden in het kader
van openheid en transparantie hierbij
aanwezig moeten kunnen zijn.
Mevrouw Van der Horst geeft haar
visie op het weigeren van raadsleden
bij persbijeenkomsten. Dit was
beneden de maat en zij voelde zich
beledigd dat ze weggestuurd werd.
De voorzitter geeft aan dat dit in de
meeste andere gemeenten ook op
deze wijze georganiseerd is. Het
onderwerp wordt geagendeerd in een
volgend presidium.

Het onderwerp zal
geagendeerd worden in een
volgend presidium

Mevrouw van Nunen haalt de gang
van zaken rondom de kranslegging op
4 mei aan. Spreekster vond het een
chaos. De voorzitter geeft aan dat het
in de lijn van het presidium besluit
gedaan is voor wat betreft de
kranslegging van politieke
vertegenwoordiging. Spreekster vond
het bovendien ongepast dat eerst
externe partijen aan de beurt voor het
kransleggen. De heer Braam en
mevrouw Van der Horst sluiten zich
hierbij aan. De heer Mateman
constateert dat dit komt door de
slechte procedure van de gemeente.
Mevrouw Van der Horst doet de
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suggestie om toch een krans te
leggen namens de raad door
raadsleden, uit elke fractie een.
De voorzitter zal de regie hieromtrent
opnieuw bekijken en dit is inderdaad
mede het gevolg van de eerdere
besluitvorming over het compromis
hieromtrent. Er wordt op de
procedure nog tijdig teruggekomen.
Het is belangrijk dat dit ordentelijk en
georganiseerd gaat. Spreker gaat niet
treden in hoe politiek partijen dit
wensen in te vullen.
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