Notulen Presidium 13 januari 2022
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

13-01-2022
19:30 - 21:30
Raadzaal
L.J.E.M. van Riswijk
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Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.
Er zijn geen afwezigen.
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Mededelingen
De heer Albers is fractievoorzitter Lokaal Belang
De heer Du Croix is fractievoorzitter lijst Du Croix
N.B. In week 2 is de naam WijZZ notarieel vastgelegd.
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Verslag 14 december 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag geeft dhr. Pollmann aan teleurgesteld te zijn
dat de werkgroep Omgevingswet nog niet bijeen is geweest. De overige
aanwezigen ondersteunen dit en afgesproken wordt dat er nog twee
bijeenkomsten van de werkgroep zullen plaatsvinden voor de verkiezingen op
16 maart.
De griffier merkt op dat voor de fractie Lokaal Belang nog de naam van een
deelnemer aan deze werkgroep doorgegeven moet worden.
Mw. Van der Velden vraagt om snelle toezending van het verslag zodat zij ook
eerder geïnformeerd is als er iets van haar verwacht wordt.
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Verkiezingen
Lijsttrekkersdebat:
Dit wordt dit jaar niet door De Gelderlander georganiseerd.
Er vinden wel diverse bijeenkomsten plaats met lijststrekkers. De griffie heeft
hier geen inzicht in waardoor het risico bestaat dat er een bijeenkomst wordt
georganiseerd op een datum dat de lijsttrekkers elders moeten zijn. De
fractievoorzitters wordt gevraagd om data van dergelijke bijeenkomsten aan de
griffie door te geven zodat er een overzicht gemaakt kan worden.
Opkomstbevordering:
De burgemeester geeft aan na te denken over een filmpje o.i.d. om jongeren
over te halen ook te gaan stemmen. Hij vraagt de fracties/partijen om zeker
aan de jongeren aandacht te besteden.
Aankondigingsborden:
Er zijn 180 locaties beschikbaar. Aan de campagneleiders van de partijen die
aan de verkiezingen zullen deelnemen wordt de vraag voorgelegd of zij van
deze borden gebruik willen maken. Alle informatie die nodig is zoals de
afmetingen en data zal aan de partijen worden doorgegeven. De griffier zal de
locaties verdelen. De partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanspreken
van een ander de partij als deze van een niet aan hen toegewezen locatie
gebruik maakt.

Spanframes:
Hier komen doeken die door de gemeente vormgegeven worden met daarop
de logo’s van alle partijen die aan de verkiezingen deelnemen. De informatie
over de specificaties zal zodra deze bekend is worden doorgegeven.
Voor beide punten geldt: actie griffier
Uitslagenavond: Als de coronamaatregelen het toestaan dan graag dit
organiseren.
Marktkraam:
Er wordt gevraagd om op vrijdag 11 maart voor alle partijen die aan de
verkiezingen deelnemen een marktkraam direct naast elkaar in 1 straat te
hebben zodat er een “politieke straat” ontstaat.
Actie: griffier
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Gebruik vergaderruimtes in Turmac Cultuurfabriek buiten kantoortijden
Politieke huiskamer
Mw. Van der Velden signaleert dat deze regelmatig gebruikt wordt door
ambtenaren en wethouders. De voorzitter geeft aan dat dit te maken heeft met
schaarste aan geschikte overlegruimten zeker nu er rekening gehouden moet
worden met de coronamatregelen (1,5 m). De afspraak is duidelijk: een
politieke partij heeft altijd voorrang, altijd via de griffie.
Reserveringen:
Er worden voor (avond-)vergaderingen ruimten gereserveerd via de griffie waar
geen gebruik van wordt gemaakt. Bij avondvergaderingen is er een avondbode
aanwezig, als er dan geen overleg in de gereserveerde ruimten plaatsvindt en
deze niet zijn afgezegd moet de avondbode wel betaald worden. De
fractievoorzitters worden dringend verzocht aan de griffie door te geven als zij
niet van de geserveerde vergaderruimte gebruik zullen maken.
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Vergaderstructuur: de Politieke Avond
Partijen hebben nav de presentatie in december na kunnen denken over het
voorstel. Lokaal Belang, Lijst Du Croix, PvdA, D66 en VVD geven aan de
nieuwe structuur te willen proberen. CDA, SP, Sociaal Zevenaar en
GroenLinks geven aan geen voorstander te zijn of geven aan nog te twijfelen.
Er wordt voornamelijk bezwaar gemaakt tegen parallelle vergaderingen en men
voorziet dat het lange avonden worden. Daartoe wordt aangegeven dat er met
een vaste eindtijd van 22.30 uur zal worden gewerkt. Ook wordt aangegeven
dat het jammer is dat er slechts één alternatief model is voorgelegd.
Omdat er nog veel vragen leven bij de fracties stelt de griffier voor met een
uitgebreidere toelichting op schrift te komen. Daarnaast biedt de griffier aan bij
fracties langs te komen om vragen over de voorgestelde nieuwe structuur te
beantwoorden.
Conform de huidige vergaderstructuur is een concept planning gemaakt voor
de vergaderingen tot en met het zomerreces. Deze wordt vastgesteld.
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Rondvraag
- Mw. Van der Velden is het opgevallen dat schriftelijke vragen van Lokaal
Belang soms over erg specifieke onderwerpen gaan. Zij vraagt zich af de
schriftelijke vragen hiervoor het juiste instrument zijn zeker omdat de vragen

openbaar zijn. Dhr. Albers zal dit in zijn fractie bespreken.
- Dhr. Pollmann vraagt zich af of de fractievergoedingen van 2021 reeds zijn
betaald. Dhr. Meijer laat weten dat dit het geval is. Daarnaast vraagt Dhr.
Pollmann of de vergoeding voor 2022 voor de verkiezingen kan worden
betaald. De griffier zoekt uit of dit mogelijk is.
- Mw. Niebuur-Sluiter geeft aan dat er onderwerpen zijn die niet consequent op
de agenda van dezelfde commissie worden geplaatst. Dit wordt door dhr.
Meijer beaamd. Als voorbeeld wordt de NME genoemd dat dan weer bij de
commissie Samenleving dan weer bij de commissie Ruimte geagendeerd
wordt. De NME wordt behandeld door de commissie Samenleving. De
agendacommissie wordt gevraagd aan de juiste agendering van de
onderwerpen aandacht te besteden.
- Op de vraag van mw. Van Dijk of de voorkeur uitgaat naar een fysieke
bijeenkomst over participatie voor (16 februari) of na de verkiezingen wordt de
voorkeur uitgesproken voor 16 februari als de corona maatregelen die toelaten.
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Sluiting

