Vastgestelde besluitenlijst
Presidiumoverleg 22 augustus 2016

aanwezig
afwezig
De heer M.J. Bezuijen (voorzitter) De heer L. van Dijk
Mevrouw W.A.A.M. van Nunen
De heer C.P.I.M. Dolmans
De heer E.J. Schutte
De heer I.A.S. Fischer
Mw. H.W.C. Van der Horst
De heer W.A. Mateman
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 Dolmans.
De heer Van Dijk wordt vervangen
door mevrouw Alberts. Vivienne
Medik is als trainee aanwezig voor
agendapunt 4.

Conclusie
De agenda blijft ongewijzigd

2.

Vaststelling
besluitenlijst
30-05-2016.

Het verslag is ongewijzigd
vastgesteld

3

Memo “ uitbreiding
webcasting”

4

Notitie stand van
zaken van de
interne uitvoering
van het
opleidingsproject
‘Schrijven voor de

De voorzitter constateert dat het
verslag ongewijzigd is vastgesteld.
Naar aanleiding van de
dodenherdenking haalt de heer
Braam de suggestie aan als gedaan
door andere fracties. De voorzitter
aan dat er nog een voorstel volgt in
aanloop naar de komende
herdenkingen.
Mevrouw Alberts vraagt of de website
“Rijswijk stemt zo” ook met
terugwerkende kracht wordt ingericht.
De griffier geeft aan dat dit gebeurt
vanaf het moment de verkiezingen in
2014. De heer Fischer vraagt zich af
of de hoofdelijke stemming hiermee
niet komt te vervallen. Na enige
discussie wordt geconstateerd dat dit
van een andere orde is.
De voorzitter constateert dat er geen
op of aanmerkingen dan wel vragen
zijn.

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.

Het presidium heeft kennis
genomen van de notitie
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5

6

raad’. (ter
kennisname).
Vaststellen concept
agenda’s;
a. forum 13-09-16;
b. overzicht
presentaties;

Terugkoppeling
verloop:
a. forum 21 juni
2016;

b. raad 5 juli 2016
(kaderdebat);
c. raad 26 juli 2016
(extra).

Agenda Forum plenair : geen
opmerkingen
Agenda Forum Samenleving:
Mevrouw van Nunen verzoekt of het
mogelijk is om het in gezamenlijkheid
van Stad en Samenleving te
behandelen. De voorzitter geeft aan
dat dit geen probleem is
Agenda Forum Stad:
De voorzitter geeft aan dat een
tweetal punten morgen nog in het
college zitten. Als die akkoord zijn,
dan hierbij het verzoek om deze
definitief te agenderen. Tevens volgt
nog een toevoeging van een
raadsvoorstel inzake de Schoffel.

De agenda van Stad en
Samenleving worden gewijzigd
vastgesteld. Het punt van de
stadsvisie wordt in een
gezamenlijke sessie behandeld
aansluitend aan Plenair.

Overzicht presentaties:
De voorzitter geeft aan dat er nog
data voorgelegd worden inzake de
werkbezoeken aan Kronenburch,
DSM en Shell.

Het overzicht wordt gewijzigd
vastgesteld

De heren Braam en Fischer geven
aan liever geen wisselingen te
hebben in de volgorde van
agendapunten tijdens de
vergaderingen. Het presidium sluit
zich hierbij aan.
De voorzitter constateert dat hierover
geen opmerkingen zijn.
Het presidium constateert dat de
procedure rondom het uitschrijven
van de extra raad prima verlopen is.
De voorzitter geeft aan dat bekeken
zal worden of het altijd zo moet lopen
en hoe de toonzetting moet zijn. De
heer Braam heeft zich gestoord aan
de omgang van sommige raadsleden
met het publiek. Mevrouw van der
Horst vond de aanval vanuit het
publiek op de wethouder niet correct.
De heer Sterk en mevrouw van
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Aanwezigheid raad
bij pers

Nunen vonden het jammer dat een
van de verzoekers van deze extra
raad niet aanwezig kon zijn.
Mevrouw van der Horst vindt dat
raadsleden aanwezig moeten kunnen
zijn bij persmomenten van het
college. Wel geeft zij aan dat
raadsleden zich wel moeten
onthouden van commentaar. De
voorzitter wijst op het verschil tussen
verantwoordelijkheden tussen college
en raad. Van uit die optiek lijkt het
hem niet nodig en wenselijk. De heer
Sterk sluit zich hierbij aan en
constateert dat de raad zijn eigen
communicatie moet organiseren. De
voorzitter geeft aan dat de procedure
opnieuw bekeken zal worden en dat
deze terugkomt in een presidium.

Bezoek
burgemeester
Rotterdam

De voorzitter meldt dat de
burgemeester van Rotterdam op 1010-2016 een bezoek zal brengen aan
Rijswijk. Het betreft hier een
programma rondom de MRDH en de
stadvisie. Het programma volgt.

Het presidium neemt hier
kennis van

Commissie
erenblijken

De voorzitter maakt melding van de
instelling van een commissie voor
ererblijken. Raadsleden kunnen zich
hiervoor opgeven via de griffie.

De presidiumleden leggen dit
terug in de fracties

Rondvraag

Mevrouw van Nunen vraagt aandacht
voor het publiceren van de benw
besluitenlijst op Ibabs. Hier zal naar
worden gekeken.

De griffier zal kijken naar de
indeling op Ibabs

Spreekster maakt melding van een
voorstelling “talent op de vlucht” op
12-9-2016 in de Schouwburg en
verzoekt de griffie hiervan melding te
maken in het weekbericht en op
Ibabs. De Griffier geeft aan dit te
zullen doen na ontvangt van een
uitnodiging.

Het presidium constateert de
griffie niet op eigen instigatie
uitnodigingen moet publiceren
maar alleen als deze worden
aangeboden aan de raad.

Spreekster informeert naar het
programma van het strandwalfesltival
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en de rol van de raadsleden daarbij.
De voorzitter geeft aan dat het
programma z.s.m. volgt.
De heer Fischer vraagt naar de sessie
in Haarlemmermeer. De voorzitter
geeft aan dat dit reeds eerder in het
presidium is vermeldt.
De heer Braam informeert naar het
achterhouden van informatie voor de
raad door de gemeentesecretaris. De
voorzitter geeft aan dat hij dit reeds
met de gemeentesecretaris heeft
overlegd.
Mevrouw van der Horst geeft aan dat
zij in bijeenkomsten niet
uitgescholden wenst te worden. Dit
geldt zowel voor fora en
raadsbijeenkomst als daarbuiten. De
voorzitter geeft aan dat de toon van
het debat harder geworden is en men
moet elkaar hierop kunnen
aanspreken
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