Notulen Presidium
Datum

02-11-2021

Tijd

18:30 - 21:00

Locatie

Asger Jorn

Voorzitter

L.J.E.M. van Riswijk

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen en speciaal dhr. Jongkind van
bureau Bestman van harte welkom.

2. Mededelingen
Met kennisgeving afwezig: Mw. Van der Velden en mw. Van der Vlies.
Dhr Meijer kan i.v.m. andere verplichting slechts tot 19:00 aan dit overleg deelnemen.

3. Vaststellen notulen
Punt 7
Dhr. Pollmann geeft aan dat het hem erg verbaast dat hij bij punt 7 het woord gevoerd
zou hebben aangezien hij afwezig was bij deze vergadering. Dat staat ook zo in de
notulen vermeld. Hij verzoekt de notulen op dit punt aan te passen.
Ook is de laatste alinea bij punt 7 niet correct: mw. Niebuur-Sluiter en dhr. Du Croix
waren al lid van dit groepje.
Afgesproken wordt “slim, klein groepje” niet meer te gebruiken.
Punt 8
Mw. Niebuur-Sluiter en dhr. Vos verzoeken de notulen m.b.t. punt 8 aan te passen zodat
er meer recht gedaan wordt aan de door hen gemaakte opmerkingen in de vergadering
van 1 juni 2021.
Punt 10
Dhr. Du Croix verzoekt de zin: ´ Gelet op eerdere ervaringen spreken de
deelnemers…..´te wijzigen in “Gelet op eerdere ervaringen spreken een aantal
deelnemers …..”
4. Kennismaken met werving- en selectiebureau Bestman
Naar aanleiding van de vorige Presidium-vergadering is er een uitvraag gedaan bij
diverse bureaus voor werving en selectie. Na bestudering van de offertes door de wgc,

de burgemeester en de griffier heeft bureau Bestman de opdracht gekregen. De heer
Gert-Jan Jongkind van bureau Bestman heeft de werving en selectie van een nieuwe
griffier in Zevenaar op zich genomen. In dit overleg maakt dhr. Jongkind kennis met de
aanwezige fractievoorzitters. De heer Jongkind doet verslag van de acties die hij al heeft
uitgezet voor de werving en de tot nu toe ontvangen reacties hierop. De fractievoorzitters
geven nog aanvullende criteria voor de selectie aan dhr. Jongkind mee.

5. Concept-planning raad tot en met maart
De planning is gemaakt conform het vergadermodel van 2021. Vanuit de
agendacommissie en het voorbereidingsgroepje dat zich bezig hield met inspreken is
gesuggereerd om de invoering van een ander vergadermodel in te laten gaan direct bij
aanvang van de nieuwe raad per maart 2022.
Mocht dit anders lopen, dan is doorplannen volgens het oude model snel gemaakt.
De planning voor januari t/m maart 2022 wordt vastgesteld.

6. Inspreken bij commissies
Dhr Pollmann vertelt over het inspreken bij de gemeente Eindhoven. Hier zijn
ambtenaren aanwezig om direct technische vragen te beantwoorden. Ook kunnen zij
direct aangeven wat wettelijk wel of niet mogelijk is.
Voorgesteld wordt m.b.t. inspreken:
- inspreken over een geagendeerd onderwerp: inspreken eventueel gevolgd door dialoog
tussen inspreker en de aanwezigen
- inspreken over niet geagendeerd onderwerp: inspraak gevolgd door vragen voor
verduidelijking.
Bij een groot aanbod van insprekers hebben insprekers over geagendeerde
onderwerpen voorrang.
Afgesproken wordt:
- in de maanden januari en februari wordt gewerkt met inspreken in een aparte
bijeenkomst ongeachte het aantal insprekers;
- bij het inspreken zijn wel de portefeuillehouders aanwezig, ambtenaren zijn niet
aanwezig;
- inspraak vindt plaats een week voor de commissievergaderingen.
Mw. Niebuur-Sluiter introduceert de politieke avond en vertelt hoe hier over gesproken is
in het eerder genoemde overleg m.b.t. inspreken. Het model van de Politieke Avond is
eerder in Zevenaar besproken maar niet tot uitvoering gekomen. Afgesproken wordt dat
in het volgende presidium-overleg hier over gesproken gaat worden aan de hand van
een door de griffie verder uitgewerkt voorstel. Het lijkt de aanwezige fractievoorzitters het

beste om een eventueel besluit over een andere vergaderstructuur voor te leggen aan
de huidige raad en dan te starten in de komende raadsperiode.

7. Raadswerkgroep omgevingswet
Dhr. Pollmann licht zijn voorstel toe voor het instellen van een raadswerkgroep. Door
vertegenwoordiging van iedere fractie in deze werkgroep heeft iedere fractie een korte
lijn naar de werkgroep en ook de volledige informatie over hetgeen besproken is. De
deelnemers zullen met andere woorden kennis vergaren en die naar de fracties brengen.
Dhr Kagei ondersteunt dit idee. De omvang van hetgeen besproken gaat worden en de
complexiteit rechtvaardigen een werkgroep van deze omvang ook. Deze werkgroep
houdt zich zuiver met technische zaken bezig en is niet politiek. Politiek hoort in een
commissie of de in de raad.
Zodra de werkgroep een onderwerp zover heeft uitgewerkt dat er een besluit
overgenomen moet/kan worden, wordt hierover op de gebruikelijke wijze een
raadsvoorstel opgesteld en behandeld in commissie en raad.

Afgesproken wordt: de fracties geven uiterlijk eind november namen voor de deelnemers
aan deze werkgroep door aan de griffie. |n de volgende vergadering wordt de
verslaglegging van de bijeenkomsten van deze werkgroep besproken.

8. Rondvraag
Verkiezingen
Er is gesproken over vrijstelling voor een vergunning voor een standplaats op de markt.
Een ieder is het er over eens dat dit dan voor alle ambi instellingen zou moeten gelden.
Er wordt geopperd om de kraampjes van alle partijen bij elkaar te plaatsen zodat er een
“politiek straatje” ontstaat. Dit wordt niet verder besproken.
Dhr Pollmann geeft aan dat hij al lange tijd wacht op een ingerichte laptop en geeft aan
dat hij zich zorgen maakt over de beschikbaarheid van voldoende laptops/iPad voor de
nieuwe raad.
Dhr. Kagei vraagt zich af of de huidige Rekenkamercommissie (RKC) een nieuwe
voorzitter moet gaan zoeken of dat dit de eerste taak is voor de nieuwe RKC na de
verkiezingen. Afgesproken wordt dat de leden van de RKC hierover bevraagd zullen
worden.
Ook verzoekt hij bij de commissievergaderingen een beperkt aantal stoelen voor publiek
in de raadszaal te plaatsen. Dit zodat een enkele belangstellende niet alleen in de Patio
hoeft plaats te nemen.
De voorzitter geeft aan dat politieke vergaderingen vrij van alle regels gehouden mogen
worden. Ook de 1,5 m hoeft niet in acht genomen te worden. Wel vraagt hij aandacht

voor het voldoende afstand houden bij een eventuele nazit.
Dhr. Jansen vraagt of er vanuit de gemeenteraad aandacht gegeven kan worden aan de
heropening van het Liemers Museum op 21 december. Is het een idee om in de loop van
het komende jaar voor de kinderen uit groep 8 van de basisscholen in Zevenaar vervoer
te organiseren en daarbij de toegang voor de begeleiders te voldoen en ook voor iets
drinken te regelen? En dit dan door de kinderburgemeester te laten aanbieden?
Dit idee wordt niet door de aanwezigen overgenomen.

9. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezige fractievoorzitters voor de inbreng.

