Vastgestelde besluitenlijst
Presidiumoverleg 30 april 2015

aanwezig
afwezig
De heer M.J. Bezuijen (voorzitter)
De heer C.P.I.M. Dolmans
De heer E.G.Th. Braam
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 W.A. Mateman
Mw. H.W.C. Van der Horst
De heer D.J. Jense
De heer J.A. Massaar (griffier)
betreft
Besluitenlijst presidiumvergadering 30-04-2015

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.

Opgave namen voor
programmaraad
rekenkamer en
toelichting op
onderzoeksprogramma
rekenkamer door de
heer P. Castenmiller.

3.

Nog niet vastgestelde
besluitenlijst van
23 maart 2015
Conceptagenda’s:
a. vaststelling concept
agenda’s fora 19 mei
2015;
b verzoek tot
instemming met een
raadsbrede bijeenkomst
Lokaal inkoopplan op
19 mei 2015 tussen
18.30 en 20.00 uur; (zie
bijlage).
c Initiatief voorstel van
BVR inzake
weesfietsen; (zie

De voorzitter verwelkomt de heer
Castenmiller en vraagt of de
presidiumleden nog vragen hebben. De
heer Van Dijk vind het een helder en
prima document. De overige
presidiumleden sluiten zich hierbij aan.
De heer Mateman doet de suggestie om
de presidiumleden de rol van
programmaraad op zich te laten nemen.
De overige presidiumleden stemmen
hiermee in. Mevrouw van Nunen stemt in
met die verstande dat er wel ruimte is
voor terugkoppeling naar de fracties. De
heer Castemiller dankt de presidiumleden
en zal binnenkort beginnen met een
afspraak met de gemeentesecretaris
De voorzitter constateert dat er geen
opmerkingen of aanvullingen zijn

De besluitenlijst wordt ongewijzigd
vastgesteld.

4

De voorzitter constateert dat er geen
opmerkingen of aanvullingen zijn op de
plenaire agenda. De voorzitter stelt voor
om het Huis van de Stad op een aparte
avond te agenderen te weten donderdag
28 mei 2015. Het presidium stemt
hiermee in. Het verzoek van Beter voor
Rijswijk voor agendering brieven over de
verplaatsing tramhalte wordt
geagendeerd voor het forum Stad. De
heer Jense verzoekt met betrekking tot de
terugkoppeling van de
gemeenschappelijke regelingen om een

Het presidium stemt in met de
gewijzigde conceptagenda’s
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bijlage).
d Stand van zaken
Gemeenschappelijke
regelingen. (ter
informatie zie bijlage).

5

Verlenging contract
accountant

6.

Verslaglegging
raadsvergaderingen

kort vooroverleg met de
portefeuillehouders voor wat betreft de
MRDH. De voorzitter neemt dit mee terug
om dit te regelen. Mevrouw van Nunen
vraagt om een zorgvuldige agendering
van het inkoopkader WMO 2016 , dus niet
alleen een ronde met technische vragen.
De voorzitter neemt dit terug naar het
college. De voorzitter stelt voor om het
voorstel van het CDA “buur zoekt buur”
vooraan op de agenda te zetten van het
forum Samenleving. De voorzitter geeft
aan dat er om praktische redenen een
gelijkmatige verdeling is gemaakt van de
onderwerpen over de agenda’s van Stad
en Samenleving. Het presidium stemt
hiermee in en constateert dat bij de
verdeling van de onderwerpen over de
agenda’s de verdeling binnen de fracties
leidend is. Tevens wordt ingestemd met
agendering van de inkoopregeling H10.
b. Het presidium stemt in met het verzoek
tot het houden van de raadsbrede inloop
bijeenkomst.
c. Het presidium stemt in met de
agendering van het initiatiefvoorstel van
Beter voor Rijswijk inzake de zwerffietsen.
d. Het presidium neemt kennis van de
stand van zaken van de
gemeenschappelijke regelingen.
De griffier geeft een korte toelichting op
het resultaat van de auditcommissie.

De griffier geeft een korte toelichting op
het proces tot nu toe en geeft aan dat er
veel haken en ogen zaten aan de vorige
vertaling van speak tot tekst. De griffier
stelt nu voor om in te stemmen met de
voorbeelden zoals hier voorgelegd. De
heer Mateman stemt er mee in want de
achtervang van de transscripties zijn
belangrijk om na te gaan wat collegeleden
gezegd hebben. Hetgeen nu voorligt
voldoet aan wat er in hoort te staan en is
voor derden ook begrijpelijk. De heer van
Dijk mist toch de essenties bij een aantal
fractiepunten. Spreker pleit dan liever

Het presidium neemt kennis van
het resultaat en stemt in met de
agendering van de conceptbrief
Het presidium stemt in met de
verslaglegging zoals nu is
besproken. De heer van Dijk wenst
wel genoteerd te hebben dat hij
niet gelukkig is met deze gekozen
wijze.
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voor een verslag met agendapunten,
besluiten etc. en verwijzingen naar de
band. De heer Mateman vraagt zich af
wat dan de functie in de basis is van een
verslag, je houdt altijd dan de discussie
over de rekkelijke en de precieze.
Mevrouw van Nunen sluit zich aan bij de
heer Mateman en pleit voor het verslag
zoals hier nu voorligt. De heer Braam
geeft aan dat de fractie van GroenLinks
ook van te voren de wijzigingen kan
doorgeven. De heer van Dijk lijkt dit niet
praktisch want dan moet dit ook van te
voren op Ibabs staan. De heren Sterk en
Fischer vinden het een prima
tussenvariant en het zou eventueel nog
kunnen worden aangevuld met een
verwijzing naar de start van de
onderwerpen op de band. De voorzitter
constateert dat het van te voren
aangeven van wijzigingen altijd kan.
4.

Rondvraag:
Schending
geheimhouding

De voorzitter geeft een toelichting op het
gevolgde proces tot nu toe rondom de
schending van de geheimhouding middels
de publicatie van een artikel in de
Telegraaf van april jl. inzake het stadhuis.
Er is na overleg met de politie en justitie
geconstateerd dat er geen aangifte zal
worden gedaan van de schending. Dit
heeft te maken met:
- dat er geen mededelingen
geconstateerd zijn van concrete citaten in
de krant;
- er zeer veel mensen in de zaal
aanwezig waren;
- de publicatie op Ibabs van de stukken.
Er is geconstateerd in het overleg dat er
een duidelijke richting moet zijn van
verdenking en die is er niet om een
langdurig proces in de gaan met als
resultaat alleen een veroordeling met een
lage boete. De voorzitter wenst een
aanscherping van de procedure en wil dit
terugleggen in het overleg met
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gemeentesecretaris en griffier. Gedacht
kan worden aan alleen inzage van
stukken op papier bij de griffier.
Het presidium bespreekt voor en nadelen
van allerlei maatregelen en constateert
dat:
- liefst zo weinig mogelijk geheimhouding
opgelegd moet wordn en zo veel als
mogelijk digitaal plaatsen, desnoods
beveiligd;
- alles wat belangrijk was de laatste jaren
altijd gelekt is;
- de oorzaak ook intern en extern kan
liggen bij bijvoorbeeld derden met
belangen.;
- als het overduidelijk te duiden is wie
gelekt heeft dan wel aangifte doen.
De voorzitter bespreekt het een en ander
en koppelt terug.
Voorzitterschap fora

De enige discussie constateert het
presidium dat (plv.) voorzitters ook zelf
het woord kunnen voeren om fractie
standpunten uit te dragen. De heer Braam
geeft de namen op als roulerende
voorzitters van mevrouw Bentvelzen en
de heer Paredes.

Opgave naam lid
rekeningencommissie
ODH

Het presidium verzoekt aan de heer van
Dam om in het forum terugkoppeling te
geven van zijn besluit. Op grond daarvan
zal bepaald worden of er een nieuw lid zal
worden voorgedragen.

overige

Mevrouw van der Horst memoreert het
feit dat bij het forum na afsluiting van een
agendapunt het toch weer opnieuw
geopend werd vanwege een inbreng van
een raadslid. Spreekster stoort zich aan
het feit dat raadsleden niet op hun plek
blijven zitten maar aan de zijkant of in het
publiek. De voorzitter zal toezien op het
eerste punt. De voorzitter zal niet
handelen op het laatste punt.
De heer Jense verzoekt om een discussie
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over het punt over een eventuele
heroverweging van de ondertunneling
van de Beatrixlaan een keer te
agenderen. De voorzitter neemt dit terug
naar het college.
Het presidium bespreekt het verloop van
de behandeling in de raad van het
regionaal inkoopkader wat meer op een
forum behandeling leek. Geconstateerd
wordt dat dit gezien de technische en
ingewikkelde stukken ook eigenlijk niet
anders kon. Ook het indienen van
amendementen bij behandeling van
gemeenschappelijke regelingen is een
complicerende factor. Het presidium
vraag aandacht in deze voor de
ambtelijke ondersteuning van de
portefeuillehouder. De heer van Dijk
vraagt zich af of het handig is om
amendementen van te voren op Ibabs te
plaatsen. De griffier memoreert dat dit zo
vastgelegd is in het Reglement van Orde.
Het doel is dat andere raadsleden en het
college zich kunnen voorbereiden op de
consequenties ervan. Geconstateerd
wordt dat dit vooral van te voren bij de
indieners goed gecommuniceerd moet
worden.
De voorzitter constateert dat het in ieder
geval voor hem het voorzitten lastig is en
pleit er voor om geen voorstellen meer
rechtstreeks in de raad te agenderen.
Mevrouw van Nunen pleit voor een
snellere publicatie op Ibabs van de
college besluitenlijsten. Spreekster haalt
vervolgens het stroeve verloop van
ambtelijke ondersteuning van raadsleden
aan. De voorzitter zou graag voorbeelden
hebben om vervolgens hierop actie te
ondernemen.
De heer van Dijk vraagt aandacht voor
een herziening van de procedure rondom
de kransleggingen bij herdenkingen. De
voorzitter komt hierop terug.
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De heer van Dijk verzoekt om het
aangeven van de datering op
informatiebrieven. De voorzitter neemt dit
terug.
De voorzitter vraagt of het presidium nog
behoefte heeft aan een extra bijeenkomst
over de GREX. Het Presidium heeft hier
geen behoeft aan.
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