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Besluitenlijst Presidium d.d. 18 mei 2021

Via ZOOM

Actie

Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering en besteedt aandacht aan het
feit dat M. Feelders nog in het ziekenhuis ligt en zich daarom laat
vervangen door A. Grim. Het presidium wenst hem een voorspoedig
herstel toe.
De agenda is akkoord.
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Mededelingen
 Mevrouw Van Ruitenbeek brengt de vragen ter sprake die door D66
zijn gesteld over de betrokkenheid van de heer Van der Starre bij het
ontwerp van een nieuw gemeentewapen. De voorzitter licht toe dat het
gemeentewapen geen kwestie is van de gemeenteraad, dat het de
Hoge Raad van Adel s die een advies geeft aan de koning en het
vervolgens de Kroon is die beslist over het gemeentewapen.
Daar zijn vanuit de samenleving een aantal partijen bij betrokken en de
heer V.d. Starre vanuit het Poldermuseum is er daar één van. Er zijn
Grim
dus geen raadsbesluiten over nodig. Mevrouw Grim zal de fractie
hierover informeren en geeft aan dat het goed komt.
 Gevolgen coronavirus – dit vaste punt keert niet terug op de volgende
agenda.
Voor aanstaande vrijdag is een (wandel) demonstratie aangekondigd;
een wandeling voor de vrijheid. De gemeente faciliteert dit en zo lang
dit in goed overleg gaat kan er veel en dat geldt ook voor een (pro
Palestijnse) demonstratie die voor zaterdag is aangekondigd. Wordt
overleg moeilijker dan is er minder mogelijk. Er wordt niet gekeken
naar het doel van de demonstratie, maar naar de wil om mee te werken
aan een ordentelijk verloop.
 Stand van zaken samenwerking met Langedijk: de jaarrekening en de
kadernota zijn onderweg. Gisteren is met de griffiers gekeken naar de
vergaderdata zoals die nu gepland staan. Er komt een nieuw datavoorstel, dat eerst met de auditcommissie wordt besproken en daarna
met de presidia van Heerhugowaard en Langedijk en het
fusiepresidium. Ook volgt een RIB.
 BTA – https://gemeentebestuur.heerhugowaard.nl/langetermijnagenda
Geactualiseerde versie wordt opgenomen in het nieuws van de dag.
 Ambtsbezoek commissaris van de Koning, 7 juli 2021 (bijlage)
Presidium steunt de lijn om over de voorgestelde onderwerpen in
gesprek te gaan met de CdK, aangevuld met het voorstel van mevrouw
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Grim om daar ook de in-/externe dienstverlening aan de inwoners bij te
betrekken. Het programma zal minder traditioneel worden opgezet met
de inzet van Beat the box.
 Heeft de meedenkgroep Omgevingswet behoefte om voor het reces
een uurtje bij elkaar te komen om de groep te bedanken voor de input,
de oplegger te bespreken en vooruit te kijken?
Mevrouw Visser en mevrouw Van Ruitenbeek reageren positief op
deze vraag.
 Tot het zomerreces digitaal vergaderen? (natuurlijk ook afhankelijk van
coronamaatregelen). Ook al is de behoefte aan fysiek vergaderen groot
het lijkt het presidium verstandig om digitaal te blijven vergaderen tot
de zomervakantie. Daarna wordt gekeken hoe het vervolg opgepakt
wordt. Aandachtspunt daarbij: richtlijnen voor fysiek vergaderen,
Griffier
afhankelijk van de regels van dat moment.
 Stukken werkgroepen REP vindt u achter de tab besloten wanneer u
inlogt. In de kalender worden een aantal uitnodigingen pas zichtbaar na
inloggen.
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Vaststellen besluitenlijst presidium d.d. 6 april 2021
Er zijn geen opmerkingen binnengekomen die om een reactie vragen.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Conceptagenda raadsvergadering d.d. 1 juni 2021
Er zijn geen opmerkingen op de conceptagenda.
Mevrouw Van Ruitenbeek meldt dat de motie Vreemd aan de orde van
de dag – Bezuinigingen op Sociaal Domein (geagendeerd vanavond in
de commissie Mens en Samenleving) wordt doorgeschoven en wordt
besproken met de visie van het Sociaal Domein.
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Evaluatie vorige raad d.d. 20 en 21 april
Commissie Mens en Samenleving d.d. 6 april 2021
Commissie Stad en Ruimte d.d. 11 mei 2021
 Discussies via zoom verlopen niet als fysieke bijeenkomsten in
de raadzaal en het is voor een (commissie)voorzitter lastig
interpelleren in de zoomvergadering.
 N.a.v. een opmerking van mevrouw Lammerts over de
raadsvergadering waarin de secundaire begroting aan de orde
was, wordt afgesproken dat de procedure voor het verloop van
deze avond de volgende keer meer aandacht krijgt en in het
presidium zal worden besproken.
 Mevrouw Lammerts brengt het inspreken door een niet
Heerhugowaarder naar voren.
Uitgangspunt bij inspreken is ons Rvo; iedere belanghebbende
mag inspreken. In voorkomende gevallen zou een voorzitter of
raadslid kunnen opmerken dat een inspreker niet vanuit de
Heerhugowaardse situatie spreekt. Alternatief is hier meer
aandacht aan besteden in ons Rvo.
 Graag aandacht voor een pauze tijdens een langdurende
vergadering.
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Invulling data 'overige' opgenomen in het vergaderschema en
Vergaderschema laatste 4 maanden 2021


Tweede bijeenkomst Westpoort- de Scheg d.d. 02 juni 2021
Aanvang: 20.00 uur.
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Het presidium gaat akkoord met:
 Presentatie Ontwikkelingen volgende fase Centrumwaard d.d. 29
juni 2021. Aanvang 20.00 uur.
 Toelichting op meerjarenbeleidsplan van COOL d.d. 29 juni 2021.
Aanvang: 20.30 uur.
 Visie Sociaal Domein - vergadering samen met de raad van
Langedijk op 14 juni 2021. Aanvang: 20.00 uur.
 Onze Kijk – voor beide raden op 25 juni 2021. Van 13.30 – 17.00
uur
 Presentatie plan Tangentlocatie in het Stadshart op 30 juni
2021 om 20.uur.
 S.v.z. met betrekking tot de gemeentegrens overstijgende
‘Gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard’ en de Visie Westdijk en
havens Broekhorn en Broek op Langedijk op 28 juni om 20.00
uur. Presentatie voor beide raden
 Sessie iBewustzijn: het presidium verzoekt de ciso de informatie
Griffier
op papier te zetten voor de raad.
Het voorstel om daar nu een sessie aan te wijden wordt
geschrapt.
Het presidium gaat akkoord met het vergaderschema laatste 4
maanden 2021
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Advies huisstijl gemeenteraad Dijk en Waard
Namens de raad is de heer Hoekstra betrokken bij dit proces. Mevrouw
Barhorst mist bij de keuzemogelijkheid de optie ‘geen van beide’.
De voorzitter licht toe; we krijgen een logo en een gemeentewapen. Nu
is nog niet bekend welk logo het wordt en hetzelfde geldt voor het
gemeentewapen. Wanneer de raad voor een eigen logo kiest dan
wordt dat alleen gebruikt voor de raadsbesluiten en een eventuele
brief. Alvorens een besluit te nemen wordt gewacht tot bekend is hoe
het wapen er uit gaat zien. De voorzitter en griffier zullen dit toelichten
in de gezamenlijke driehoek.
In Langedijk is gekozen voor hetzelfde logo als de gemeente.

Vz/Griffier
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Benoeming Kwartiermaker/beoogd griffier gemeente Dijk en
Waard
Het voorstel kan als akkoordstuk kan worden opgenomen in de
raadsagenda van 1 juni 2021. Omdat hier sprake is van de voordracht van
één persoon, kan schriftelijke stemming achterwege blijven als bij
acclamatie gestemd wordt.
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Rondvraag
De heer Schoemaker attendeert nog op de eerste Forumbijeenkomst over
afvalstoffenheffing op 27 mei aanstaande. Het zou fijn zijn wanneer
minimaal 1 belangstellende van iedere fractie aanschuift. Aanmelden kan
bij de griffie.
Mevrouw Barhorst attendeert op een artikel over het gebruik van
whatsapp; er komen nieuwe voorwaarden. Zij stuurt de documentatie naar
de griffie. Het onderwerp zal op de presidiumagenda van 22 juni worden Barhorst
Agendapunt
geplaatst, opdat het presidium daarover een besluit kan nemen.
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De heer Blase en mevrouw Kompier hebben gisteravond een succesvolle
avond gehad met de voorzitters van de politieke partijen. Gesproken is
over de thema’s Bestuurskracht en wat het vraagt van een raadslid en
Integriteit. Er zijn goede afspraken gemaakt. De voorzitters zullen de
gedragscode van Heerhugowaard krijgen die vrijwel gelijk is aan die in
Langedijk. Het tijdstip waarop de avond gepland is werd door de
aanwezigen niet als te laat ervaren.
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Sluiting

