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aanwezig
De heer M.J. Bezuijen (voorzitter)
De heer I.A.S. Fischer
Mevrouw W.A.A.M. van Nunen
De heer E.J. Schutte
De heer E.G.Th. Braam (later)
De heer C.P.I.M. Dolmans
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
Mw. H.W.C. Van der Horst

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

Datum: 05-01-2016

pu
nt
1.

onderwerp

Inbreng presidiumlid

Conclusie

Opening en vaststelling
agenda.

De agenda blijft ongewijzigd

2.

Toelichting BOB.

De voorzitter opent de vergadering en
wenst iedereen het allerbeste toe voor
2016. Spreker heeft een afmelding van
mw. Van der Horst en de heer Braam is
waarschijnlijk later. De voorzitter
constateert dat de agenda ongewijzigd is
vastgesteld.
De griffer licht kort het gelopen proces toe
van presidiumbesluiten vanaf augustus
2015. Nu ligt er het besluit voor om het
presidium een rol te geven bij de invulling
van de beeldvormende sessies, daar hier
ook de agenderende bevoegdheid zit. De
planning van raadsvoorstellen blijft nog
een aandachtpunt. Gezien het feit dat er
nu nog weinig stukken zijn, wordt
voorgesteld dat de forum agenda in een
schriftelijke mailronde langs gaat.
Na een discussieronde in het presidium
worden de volgende punten genoteerd:
1. Het presidium kan altijd bepalen wat er
gewenst is over de agendering van
uiteraard a-onderwerpen maar ook de b
en c onderwerpen;
2. De lange tijd tussen presidium en
forum en/of raadsvergaderingen zit hem
in het feit dat er een extra week
tussengevoegd is voor de fractie
vergaderingen en uiteraard, indien nodig
een beeldvormende sessie;
de pilots blijven lopen naast het reguliere
vergadermodel;
3. Na enige discussie over de hand-out
geeft de griffier aan dat dit een concept

Het presidium kiest er niet voor de
regie op beeldvormende sessies te
bepalen. Een ander optie dient te
worden bekeken.
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betreft voor de organisatie, die ter
informatie was toegevoegd. Besloten
wordt deze alsnog langs de werkgroep te
laten gaan;
4. In de raad zal altijd nog discussie
gevoerd kunnen worden als dat politiek
relevant geacht wordt. De raad gaat over
haar eigen agenda;
5. Het exclusief bepalen van de regie op
de beeldvormende sessies belegt te veel
macht bij de het presidium. Een andere
optie verdient de voorkeur.
6. Naar verslaglegging van de
beeldvormende sessies zal gekeken
worden;
7. de evaluatie van het BOB
vergadermodel zal pas plaatsvinden na
een jaar;

3

Vaststelling
besluitenlijsten
23 november 2015.

De voorzitter constateert dat met in acht
name van een redactionele aanpassing
het verslag ongewijzigd is vastgesteld

Het presidium stemt in met de
ongewijzigde besluitenlijst van 23
november 2015

4

Concept-agenda’s;
a. forum 26-01-2015;
b. presentaties.

De griffier stuurt de conceptagenda’s via
de mail rond. De heer Braam wenst een
toevoeging van een vast punt aan de
agenda van het forum Samenleven, te
weten: Stand van zaken AZC.

Het presidium stemt in met de
schriftelijke consultatie van de
concept- agenda’s.
Het presidium stemt in met het de
toevoeging van het vaste
agendapunt AZC. Het presidium
wenst in het vervolg een
oplegformulier ten behoeve van
presentaties.

De heer Dolmans wenst het onderwerp
“acquisities Plaspoelpolder” toe te
voegen aan de planningslijst. De heer
Van Dijk zou graag een oplegnotitie willen
hebben bij presentaties, zodat hij zich
beter kan voorbereiden. Tevens dient van
te voren de presentatie zelf ook geplaatst
te worden. De griffier draagt zorg voor het
opstellen van een aanbiedingsformulier.
6

Terugkoppeling verloop:
raad 15 december 2015.

De voorzitter constateert dat er geen
bevindingen zijn omtrent het verloop van
deze raadsvergadering.

7

Afdoening brieven van de
heer Van Overbeek.

De voorzitter constateert dat het
presidium instemt met het voorstel van de
griffier. De voorzitter geeft aan dat hijzelf

Het presidium stemt tevens in met
de gewijzigde presentatielijst
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en de griffier nog een gesprek zullen
hebben met de heer Van Overbeek. De
brieven worden zakelijk afgedaan op het
moment dat het debat in het forum over
de brief van de heer Van Overbeek,
geweest is.
8

Rondvraag.

De voorzitter geeft aan dat de werkgroep
de gemeente Delft op 28 januari 2016 met
haar concept-rapport komt.
De voorzitter geeft door dat wethouder
Borsboom gevraagd heeft naar de
wensen van de raad over de invulling van
een sessie over de SWR. De heer Braam
geeft aan dat dit toch bekend zou moeten
zijn.
De voorzitter maakt melding van het feit
dat de Politie voor de kerst een
terugkoppeling heeft gegeven van hun
onderzoek bij de raadsleden die aangifte
hadden gedaan naar aanleiding van de
ontvangen dreigbrieven. Er zijn geen
aanknopingspunten geconstateerd die
een verder onderzoek rechtvaardigen. Er
gaat nog een brief hierover naar de raad.
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