Vastgestelde besluitenlijst
Presidiumoverleg 6 januari 2015

aanwezig
afwezig
De heer M.J. Bezuijen (voorzitter)
De heer E.G.Th. Braam
De heer C.P.I.M. Dolmans
Mw. H.W.C. Van der Horst
De heer I.A.S. Fischer
Mevrouw W.A.A.M. van Nunen
De heer L. van Dijk
De heer E.J. Schutte
De heer A.H.J.M. Sterk
De heer D.J. Jense
De heer W.A. Mateman
De heer J.A. Massaar (griffier)
betreft
Besluitenlijst presidiumvergadering 01-01-2015

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

datum

punt
1.

onderwerp
Opening en vaststelling
agenda

Inbreng presidiumlid
De voorzitter constateert dat er geen
wijzigingen zijn.

Conclusie
De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.

2.

Nog niet vastgestelde
besluitenlijst van
27 november 2014

De voorzitter constateert dat er geen
wijzigingen zijn.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd
vastgesteld.

3.

Concept presentaties 1e
kwartaal 2015

De voorzitter geeft een toelichting en
geeft aan dat vanaf het 1e kwartaal
conform de afspraak de vergaderingen op
de dinsdagen gepland zijn. De heer Van
Dijk constateert dat een aantal vallen op
de data van de fractievergaderingen en is
hier niet blij mee daar alle al gepland
staan. Spreker informeert naar de inhoud
van de simulatiesessies en verzoekt om
een tijdige publicatie van presentaties in
verband met de voorbereiding. Mevrouw
Van Stallenberg sluit zich, voor wat betreft
de claim op de fractieavonden aan bij
vorige spreker. De heer Sterk heeft geen
inhoudelijke opmerkingen behalve dat hij
zich afvraagt of sommige presentaties
niet overbodig zijn en of deze niet gewoon
op papier aangeleverd kunnen worden.
De heer Mateman heeft geen problemen
met dit schema. Met betrekking tot het
parkeren wacht spreker het voorstel van
het college af en heeft geen behoefte aan
allerlei sessies over dit onderwerp.
Spreker heeft moeite met het woord
eigenaarschap bij de DSW en verzoekt dit
te schrappen. De heer Fischer heeft
eveneens moeite met de data in relatie tot
de geplande fractievergaderingen en

Het presidium stemt in met het
schema met dien verstande dat het
nog aangepast wordt.
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verzoekt de donderdagen te gebruiken
conform de afspraak. De heer Jense sluit
zich aan bij de vorige sprekers. De heer
Schutte sluit zich aan bij vorige sprekers
en pleit voor de inzet van de
donderdagen. Mevrouw van Nunen sluit
zich aan bij vorige sprekers mede gezien
het feit dat soms externen worden
uitgenodigd bij fractievergaderingen. Voor
wat betreft de simulatiesessies geef
spreekster aan dat ze dit rijkelijk vroeg
vind in het jaar.
De burgemeester pleit voor consistentie in
de besluitvorming en verwijst naar de
afspraken in het presidium van 1
september 2014. Voor helderheid naar
raad en organisatie pleit hij voor de
dinsdagen. Spreker memoreert mevrouw
Hagenaars die aangaf dat we geen
rekening hoeven te houden met
fractievergaderdata want dat is alleen een
extra service zijn en dat is niet nodig.
Gehoord het presidium zal er opnieuw
gekeken worden naar het schema en
zullen de donderdagen ook ingezet
worden en zoveel als mogelijk niet op de
fractieavonden. Hier zal zo prudent
mogelijk mee worden omgegaan. Tevens
zal er gekeken worden naar clustering op
avonden van presentaties. De
presentaties zullen, zover als mogelijk
van tevoren gepubliceerd worden. Het
woord “eigenaarschap” bij de presentatie
over de DSW wordt geschrapt. De
presentatie Brandweer zal daar als
werkbezoek plaatsvinden. De
simulatiessie bijeenkomst blijft staan daar
het een verzoek van de raad zelf betreft.
3.

Conceptagenda’s fora
20 januari 2015

De heer Van Dijk verzoekt een lijst aan te
leveren waarin staat in welk forum de
terugkoppeling over gemeenschappelijke
regelingen plaatsvindt. De griffier geeft
aan dat dit volgt (zie bijlage 1). Tevens
stelt de heer Van Dijk voor om de
actualisatie van de verordening op de
fractieassistenten samen met het voorstel
over de geheimhouding te agenderen

Het presidium stemt in met de
conceptagenda’s
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voor een volgende vergadering. Het
presidium stemt hiermee in.
Met betrekking tot vragen over ingekomen
stukken wordt het volgende afgesproken:
De behandeling van de lijst zelf is puur
procedureel en gaat alleen over de wijze
van afdoening;
Inhoudelijke vragen over ingekomen
stukken kunnen worden ingediend bij de
rondvraag van het desbetreffend forum
waar het onderwerp behoort en bij het
agendapunt vragen van de raad.

4.

Raadsvoorstel
Verordening en contract
rekenkamerfunctie
Rijswijk

9.

Rondvraag:
suggestie rouleren van
voorzitter fora

In zijn algemeenheid kunnen vragen
kunnen altijd op schrift via de griffie
worden gesteld. Deze worden indien
mogelijk door de griffie zelf beantwoord of
via een verzoek op ambtelijke
ondersteuning door de organisatie.
De heer van Dijk verzoekt de
vergaderreglementen van forum en raad
op Ibabs te plaatsen.
De heer van Dijk heeft nog een aantal
redactionele wijzigingen met betrekking
tot het voorstel over de rekenkamer. De
griffier zal deze verwerken. Gekeken zal
worden of de eed en/of belofte
gedefinieerd moet worden in de
verordening, als hiervoor gekozen wordt.
De voorzitter geeft aan de suggestie te
hebben ontvangen voor het rouleren van
voorzitters van de fora. Na enige
discussie wordt afgesproken dat:
a. de fractievoorzitters aan de
fracties het verzoek zullen
voorleggen of er nog kandidaten
zijn voor het voorzitterschap van
de fora;
b. b. aan de huidige voorzitters zal
gevraagd worden of zij voorzitter
willen blijven.
Mevrouw van Nunen vraagt of mevrouw
van der Horst nu ook zal aanschuiven bij
het presidium. Geconstateerd wordt dat
dit het geval is.
De heer Jense vraagt of er al
vergaderdata bekend zijn van de MRDH.
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Geconstateerd wordt dat dit niet het geval
is.
De heer Mateman verzoekt of de
besluitenlijsten van het college voortaan
ook op Ibabs gepubliceerd kunnen
worden.

Bijlage 1
Indeling Gemeenschappelijke Regelingen in Fora

Forum Samenleving

Forum Stad

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale
Werkvoorziening (DSW)

Industrieschap ‘De Plaspoelpolder’

Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden

Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Haaglanden (VRH)

Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Feb. 2015
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