Notulen Presidium 14 december 2021
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

14-12-2021
19:30 - 21:30
Raadzaal
L.J.E.M. van Riswijk
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Opening
Mw. Van der Velden (SP) afwezig
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Mededelingen
Dhr. Meijer deelt vanuit de werkgeverscommissie mee dat afgelopen maandag een
arbeidsvoorwaardengesprek gevoerd is met Mw. I.M. van Dijk. Er moet nog een
handtekening onder gezet worden en we verwachten het rapport tbv onderzoek
integriteit nog.
Mw. Sluiter-Niebuur overhandigt de burgemeester namens de raad een bos bloemen
omdat hij afgelopen weekend 12,5 jaar burgemeester was.
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Verslagen september en november
7 sept aangepast en 2 november wijzigingen september aanpassingen: Tip: zet
bovenaan de datum van de vorige vergadering
Verwarring bij agendapunt 7: raadswerkgroep omgevingswet: Kennelijk misverstand
omtrent aanmelding van deelnemers. De werkgroep gaat van start met de volgende
leden:
P. de Winkel en reserve M. Bloemberg VVD,
H. Visser CDA,
M. Lap PvdA,
E.Verkampen D66,
B. Kagei GL en reserve M. van Aken;
Lokaal Belang geeft later naam door. Van SP nog niet vernomen.
Over de wijze van verslaglegging gaat de werkgroep zelf over.
Punt 8 rondvraag verkiezingen: De burgemeester geeft aan dat “ loslaten van de
regels” de teneur van de bijeenkomst met de besturen was; over de borden: wat willen
jullie? De firma die door de burgemeester benaderd was, heeft geen borden meer
beschikbaar. Op de markt staan -> geen vergunning nodig als we dat opnemen in de
verordening, anderen zeggen geen uitzondering te willen; GL wil met amendement
motie maken tbv vrijstelling leges.(is inmiddels gedaan en amendement vrijstelling
leges AMBI en SBBI is in de vergadering van december 2021 aangenomen)
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Mondelingen terugkoppeling bijeenkomst van besturen met burgemeester en
afdeling burgerzaken
Op 16 november heeft er een zoommeeting plaats gevonden met (lokale) besturen van
partijen over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Er is stil gestaan bij officiële
inlevermomenten en de ondersteuning die burgerzaken levert in de vorm van vóórinlevermomenten. De burgemeester heeft o.a. stil gestaan bij het onderwerp
ondermijning. Hierover is later nog een brochure van het ministerie van BIZA aan de
deelnemers gemaild.
.
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Mondelinge terugkoppeling van de vertrouwenscommissie van het
klankbordgesprek
De vertrouwenscommissie heeft op 1 december het klankbordgesprek met de
burgemeester gevoerd. In de voorbereiding heeft de vertrouwenscommissie de
‘handreiking burgemeesters benoeming, herbenoeming en klankbordgesprek’
gehanteerd. Er zijn een aantal externe interviews gehouden en er is input vanuit bijna
alle fracties opgehaald. Het gesprek dat de vertrouwenscommissie heeft gevoerd is
langs de lijn van alle verschillende rollen die de burgemeester heeft gevoerd.
Afspraken die in dit gesprek gemaakt zijn:

•

Om de positie als Zevenaar in de regio te versterken zou het goed zijn als de
raad als collectief vaker mee zou gaan doen aan activiteiten
• Vaker in het Presidium met elkaar stil staan en reflecteren hoe het gaat in de
raad
• Regelmatiger door het jaar heen informele gesprekken als
vertrouwenscommissie en burgemeester. Te beginnen in februari, voordat er
een nieuwe raad is aangetreden.
Het gesprek is in een positieve sfeer verlopen.
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Gebruik vergaderruimtes in Turmac Cultuurfabriek buiten kantoortijden
Dit onderwerp is geagendeerd omdat de griffie steeds vaker verzoeken krijgt om buiten
de vaste momenten, op de maandag en de woensdag tijdens raadvergaderingen,
ruimtes te reserveren voor intern overleg van afdelingen. Op dat soort momenten is er
ook een avondbode nodig vanwege veiligheid/BHV.
De vraag is hoe we hier mee om kunnen gaan gelet op de beheerovereenkomst die er
ligt met Ataro.
De afspraken die we hebben gemaakt tijdens dit overleg zijn:
• Fracties kunnen iedere maandag gebruik maken van de vergaderruimtes die
voor hen zijn gereserveerd voor fractieoverleg;
• Deze afspraken gelden ook voor de woensdagen van de raadsvergadering;
• Per partij, die in de raad is vertegenwoordigd, mogen 4 x per jaar afdeling
bijeenkomsten (niet zijnde verkiezing bijeenkomsten) om niet afgesproken
worden mits ruimtes van te voren gereserveerd worden en ruimte beschikbaar
is;
• Als fracties op een ander moment dan de maandag op een door de weekse
dag willen overleggen dan kan dat mits er op dat moment ruimte beschikbaar
is;
• Als er extra bezetting nodig is zoals een avondbode/ BHV-er, dan accepteren
we de kosten die daarvoor worden gemaakt;
• De afspraak wordt gemaakt dat de eindtijd van alle overleggen die fracties en
afdelingen hebben 22.30 uur is.
• Op zaterdag kunnen fracties, als ze dit van te voren melden, om niet gebruik
maken van vergaderruimtes, mits die beschikbaar zijn (dus niet door anderen
gehuurd zijn);
• Catering regelen fracties en afdelingen zelf, zonder tussenkomst van de griffie;
nb er dient wel rekening gehouden te worden met de cateringovereenkomst die
de gemeente heeft gesloten met Cafe Hal 12 voor bijeenkomsten in alle
ruimtes in de Turmac Cultuurhal.
Fractievoorzitters willen graag de beheerovereenkomst zien die er met Ataro is
overeengekomen. Deze zal bij de verantwoordelijke afdeling worden opgevraagd.

Er is ter ore gekomen dat de RABO bank klantgesprekken voert in de Turmac hal,
terwijl de afspraak was dat er geen commerciële partijen ruimtes mogen huren. ( noot
van griffier: Dit blijkt inderdaad het geval te zijn geweest en dat is inmiddels terug
gedraaid).
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Presentatie vergaderstructuur, een andere wijze van vergaderen: de Politieke
Avond
Aan de hand van een PPT is de vergaderstructuur van een Politieke woensdagavond
toegelicht, waarbij op de maandagavond interne bijeenkomsten zoals
fractievergaderingen, Presidium, etc. gehouden worden. Er zijn veel vragen gesteld
over de praktische uitvoering van dit model, met name over de hoeveelheid
deelnemers bij de geagendeerde onderwerpen. De een wilde meer deelnemers dan de
ander. Ook over de hoeveelheid niet gekozen deelnemers (fractieondersteuners) werd
gediscussieerd. Mw. Niebuur-Sluiter geeft aan dat de praktische uitvoering de start van
dit model niet in de weg moet staan. De raad kan zelf bijsturen, maar moet zichzelf ook
ruimte bieden om te wennen aan een ander model.
Fractievoorzitters gaan dit onderwerp bespreken in hun fracties. De griffier biedt aan
om hierbij aanwezig te zijn om vragen te kunnen beantwoorden en verdere toelichting
te geven.
Er is geen besluit genomen.
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Rondvraag
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Sluiting

