Onderwerp:

Besluitenlijst Presidium d.d. 09 maart 2021

B. Blase (voorzitter), M. Bankras-v.d. Klein (HOP), F. Lammerts (VVD),
J. John (CDA) sluit later aan, M. Feelders (D66 Dijk en Waard), S. Brau (PvdA),
J. van Ruitenbeek (Senioren Dijk en Waard), C. Kwint (GL)
T.J. Visser-Hogeterp (ChristenUnie) en H. Wijnveen (wnd. griffier).

Aanwezig:

F. Hoekstra (VVD), R. Schoemaker (HOP), G. Klercq (CDA).
M.G. Bakker-Nobel

Afwezig:
Notulist:
Nr.

NOT21-0058

Via ZOOM

01

Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering om 18.30 uur en heet de
aanwezigen welkom. De agenda is akkoord.

02

Mededelingen











Actie

Gevolgen coronavirus
Er zijn geen bijzonderheden te melden.
Stand van zaken samenwerking met Langedijk
Over twee weken vergadert de Eerste Kamer over de fusie van
Heerhugowaard en Langedijk.
Terugkoppeling uit de werkgroep DIP
Agendapunt
Komt in de volgende vergadering aan de orde.
BTA
Nog niet alle leden van het presidium hebben de bestuurlijke
Allen
termijnagenda kunnen lezen, omdat die pas in de loop van de
middag is toegevoegd aan de agenda. Fracties gaan na of de
bijgewerkte versie actueel is. Eventuele opmerkingen kunnen naar
de griffie worden gestuurd en zullen worden meegenomen in de
volgende versie.
Nvdd
R. van Leeuwen (journalist NHD) vraagt om opgenomen te
worden in de verzendlijst van het Nieuws van de dag.
Advies van de wnd. griffier: Het Nvdd is op zich openbare
informatie, maar als Nvdd gericht op interne doelgroepen als raad,
college en beleidsmedewerkers van de werkorganisatie.
De verzendlijst niet uitbreiden naar externe organisaties en
belangstellenden. Het is geen probleem als de journalist het Nvdd
via personen uit de bestaande verzendlijst doorgestuurd krijgt
zoals nu het geval is.
Het presidium volgt het advies van de wnd. griffier.
Deelname raadslid in ambtelijke werkgroep huisstijl
Afgesproken wordt dat F. Hoekstra en G. Klercq dit onderling
zullen afstemmen. Mocht dat niet lukken dan zullen de voorzitter
en griffier zich hierover buigen.
VVD gaat Podcast over Dijk en Waard maken
Wat vindt het presidium van het idee om over het thema veiligheid
een tweetal vragen aan de burgemeester te stellen? Ook de
burgemeester van Langedijk heeft een verzoek gekregen.





2
Er vindt een gedachtewisseling/afstemming plaats. De podcast is
een leuk idee, maar het is niet gewenst op deze manier, met de
inzet van de burgemeester. Het kan gezien worden als een
politieke activiteit en het kan tot meerdere verzoeken leiden.
Besloten wordt dat de burgemeester hier niet op zal ingaan.
De VVD gaat door met het maken van een eigen podcast om de
inwoners maandelijks over verschillende onderwerpen te
informeren.
Code Oranje
De burgemeester laat weten dat hij vandaag gebeld is door Rodi
Media die wilde weten hoe hij als voorzitter van code Oranje naar
de verkiezingen kijkt. Hij heeft Rodi verwezen naar kandidaten uit
deze regio en naar de website.
Nagekomen extra raadsvoorstel betreffende toegezegde APVwijziging
Het presidium heeft er geen bezwaar tegen om dit onderwerp
direct in de raad te brengen, opdat het nog voor 1 april
aangeboden wordt aan de raad. Het gaat hier om de invulling van
een raadsbreed aangenomen motie,

03

Vaststellen besluitenlijst presidium d.d. 9 februari 2021
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. De actiepunten zijn
afgehandeld.

04

Conceptagenda raadsvergadering d.d. 23 maart 2021
Het Presidium gaat akkoord met de conceptagenda en het extra
agendapunt: Wijziging APV t.b.v. handhaving vaaroverlast.

05

Evaluatie vorige raad d.d. 16 februari 2021
Mw. Visser refereert aan de eerdere afspraak om moties vreemd aan
de orde van de dag ook in commissies te behandelen. Lukt dat niet dan
graag de motie tijdig naar de fracties sturen, met het oog op de
voorbereiding in fractie. Presidium neemt dit verzoek ter harte.
 Commissie Mens en Samenleving d.d. 9 februari 2021
- Commissie Stad en Ruimte d.d. 2 maart 2021
--

06

Invulling data ‘overige’ opgenomen in het vergaderschema
Mw. Visser roept op om bij het plannen van de bijeenkomsten ook de
vergaderingen van de diverse werkgroepen te betrekken. Hier zal naar
worden gekeken.
 BOT-overleg ontmoetingsplaatsen d.d. 7 april 2012
Er zijn geen opmerkingen gemaakt over de opzet of het proces
van het BOT-overleg.
 Themabijeenkomst Jeugdzorg d.d. 13 april 2021
Er zijn geen opmerkingen gemaakt over de opzet of het proces
van de themabijeenkomst.

07

Gemeenteraadsverkiezingen 2021- vragen inzake fractie
ondersteuning
De heer Feelders wil graag meer duidelijkheid bij het reglement punt:
campagne gerelateerde activiteiten, promotieartikelen.
Na een gedachtewisseling is de uitkomst, dat het de veiligste
gedragslijn is om terughoudend om te gaan met de inzet van dit budget
in de campagneperiode; campagne activiteiten mogen niet uit de
fractiegelden betaald worden. De heer Feelders laat dit weten aan het
bestuur van D66 Dijk en Waard.
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Dit punt wordt ook meegenomen als aandachtspunt naar de werkgroep
Harmonisatie.
08

Rondvraag
De heer Wijnveen laat weten dat de griffie de laatste tijd veel brieven
van inwoners ontvangt die niet specifiek aan de gemeenteraad zijn
gericht, maar wel aan bestuurders en raadsleden. Wat verwacht het
presidium dat de griffie hiermee doet?
De burgemeester laat weten dat wanneer iets direct gestuurd wordt/
gericht is aan het bestuur, het bestuur het oppakt.
Berichten die niet formeel aan de raad of het bestuur gericht zijn, zal de
griffie niet registreren. Brieven/e-mails bestemd voor de raad komen op
de lijst ingekomen stukken.
V.w.b. de mails die de fracties ontvangen, met onplezierige berichten
over Langedijk, wordt niets gedaan

09.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19.34 uur.

Griffier

