Notulen Presidium 15 februari 2022
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15-02-2022
19:30 - 21:10
Raadzaal
Mw. N. Niebuur-Sluiter

Opening en mededelingen
Mw. Niebuur-Sluiter zal deze vergadering voorzitten bij afwezigheid van de
burgemeester. De burgemeester zal de vergadering via een zoom-link op de
laptop van de griffier volgen en eventuele vragen/opmerkingen of aanvullingen
mbv een tekstbericht via de griffier maken.
Ook is afwezig mw. L. van der Velden.
Mededelingen:
- Mw. Van Dijk: aangezien de 1,5 m vanaf a.s. vrijdag niet meer aangehouden
hoeft te worden bij bijeenkomsten met minder dan 500 personen zal de
raadsvergadering van 23 februari weer plaatsvinden in de Raadzaal.
- Naar aanleiding van deze mededeling geeft de heer Jansen aan dat het CDA
vraagt om de fractievergaderingen van alle partijen weer op hetzelfde moment
te laten plaatsvinden in het gemeentehuis. Mw. Van Dijk geeft aan dat de griffie
hiervoor weer een passende verdeling zal maken over de vergaderruimten en
de fracties. Nu de 1,5 m niet meer aangehouden hoeft te worden zal dat weer
makkelijker gaan.
- Dhr. Pollmann verzoekt om in overweging te nemen om een tweede set
camera’s etc. te plaatsen in de Patio i.p.v. in Asger Jorn/Jan Cremer. Als er
dan ooit weer met 1,5 m rekening gehouden moet worden kan de Patio
gebruikt worden als annex op de raadzaal.
Vaststellen notulen 13 januari 2022
Deze worden ongewijzigd vastgesteld.
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Vergaderstructuur: de Politieke Avond
Mw. Van Dijk geeft aan dat zij hoopt direct na het zomerreces (september) met
de proefperiode met de nieuwe vergaderstructuur te kunnen gaan starten. Tot
het reces wordt er gewerkt volgens de huidige structuur. Dit heeft ook als
voordeel dat de nieuwe raad met beide vergaderstructuren ervaring opdoet. Zij
vraagt de fractievoorzitters of zij instemmen met het starten van de
proefperiode na het reces. Naar aanleiding van deze vraag blijken er nog
vragen te zijn bij diverse fractievoorzitters/fracties. De vergadering wordt voor
een moment geschorst en na ongeveer 10 minuten weer hervat. Afgesproken
wordt dat aanvullende vragen tot en met woensdag 23 februari aan de griffier
kunnen worden gemaild. In het Presidium van 19 april zal het Presidium
gevraagd worden over de voorgestelde vergaderstructuur te besluiten. Als
reactie op een vraag van Dhr. Jansen over een officieel raadsvoorstel om te
besluiten tot een nieuwe vergaderstructuur benadrukt de griffier dat het om een
proefperiode gaat. Daarvoor is geen raadsvoorstel nodig. Een raadsvoorstel is
pas dan aan de orde als de raad definitief besluit aanpassingen te maken in de
vergaderstructuur.
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Planning vergaderingen tot en met juli 2022
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Afvaardiging Werkgroep Omgevingswet
Naar aanleiding van een vraag van dhr. Pollmann is gesproken over de vraag
of de deelnemers aan de werkgroep Omgevingswet beëdigde raads- en
commissieleden moeten zijn of dat dit bijvoorbeeld ook een deskundige
fractievolger mag zijn.
Conclusie: de vaste vertegenwoordiger is een raads- of commissielid. Bij
verhindering van de vaste vertegenwoordiger mag incidenteel een niet
beëdigde fractievolger deelnemen.
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Verkiezingen
Marktkramen – de volgorde die wordt aangehouden is volgens de
lijstnummers.
Uitslagenavond – gelet op de laatste persconferentie gaat deze ook na 22.00
uur gewoon door.
Commissie geloofsbrieven
- dinsdagmiddag 29 maart komt de commissie geloofsbrieven bijeen om dan ’s
avonds in de raadsvergadering verslag te doen van de bevindingen.
Voor de commissie melden zicht aan:
- Mw. Van der Velden
- Mw. Niebuur-Sluiter
- Dhr. Vos
Mw. Van Dijk vraagt of er al enig idee is van de behoefte aan ondersteuning
door de griffie bij coalitiegesprekken.
Duidelijk is dat dit bepaald wordt door de partijen die aan deze gesprekken
deelnemen. Dhr. Jansen geeft aan dat er bij vorige coalitiebesprekingen geen
ondersteuning van de griffie heeft plaatsgevonden.
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Overdrachtsdocument
Mw. Van Dijk vraagt of fractievoorzitters al naar de 1e versie van het
overdrachtsdocument hebben kunnen kijken en of zij onderwerpen missen
hierin.
Dhr. Vos geeft aan het onderwerp nevenfuncties te missen.
Afspraak: Reacties op het overdrachtsdocument kunnen tot woensdag 23
februari aan de griffier worden doorgegeven.
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Rondvraag
Dhr. Pollmann: complimenten voor de informatie over het bestuur o.a. op
https://ris2.ibabs.eu/People/Index/Zevenaar
Dhr. Albers vraagt of er ook eerder met het plakken van verkiezingsposters
begonnen worden. Hierop is het antwoord nee.
Dhr. Kagei vraagt of het mogelijk is om onderling te ruilen van lantaarnpalen
met frame en lantaarnpalen zonder frame. Dit is geen kwestie voor het
Presidium. Dit kan onderling besproken worden.

9

De burgemeester geeft aan dat iedere kandidaat die de geloofsbrieven indient
ook de gedragscode ter ondertekening krijgt voorgelegd.
Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering
om 21.10 u.

