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Onderwerp:
01.

Opening

02.

Mededelingen / vragen
 S.v.z. samenwerking met Langedijk
De heer Blase schetst de ontwikkelingen in het proces tot nu
toe. Via een rib is de raad al geïnformeerd hoe de colleges
omgaan met de 2 raadsbesluiten. In december (18e) nemen de
raden van Heerhugowaard en Langedijk een besluit.
Aanstaande donderdag ligt er een concept rapport van
Berenschot waardoor de ambtelijke fusie en de bestuurlijke fusie
beter te vergelijken zijn. Ontwikkelingen in de regio mogen niet
vertragend werken in de gezette stappen.
 S.v.z. commissie Meespraak en communicatie
De verordening kan in het proces gebracht worden. Er ligt nu
een voorstel om een technisch voorzitter en een
plaatsvervangend te benoemen. De technische voorzitter komt
van buiten de commissie, maar wel uit de raad. En er wordt een
bestuurlijk coördinator uit de commissie benoemd. Er zal een
stemming plaatsvinden over de te benoemen leden en de
technisch voorzitter.
Op 22 november zullen de burgemeester, wethouder Does,
mevrouw Valent en mevrouw Hannink gezamenlijk de procedure
bespreken.
 Bestuurlijke termijnagenda, 2018-11
Deze bestuurlijke termijnagenda wordt door het presidium
vastgesteld. Wellicht is het handiger om de status met het
huidige jaar te starten i.v.p. 2022. Voorlopig zo laten, mocht dit
gewenst worden dan kan dit alsnog gewijzigd worden.
 Eindejaarsfeest: 20 december in COOL – de raads- en
commissieleden (zonder partners) zijn van harte welkom.
Ter informatie.
 De kerstattenties voor raads- en commissieleden staan 18
december bij de raadsvergadering gereed
 De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op donderdag 3
januari 2019. Aanvang 19.30 uur. Locatie: gemeentehuis.
Een uitnodiging volgt.

Actie
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Werkgroep effectindicatoren
We gaan in december beoordelen of het voorstel dat ambtelijk
wordt voorgelegd werkbaar is. Wellicht kan het bij de
voorjaarsnota al ingezet worden.

03.

Vaststellen besluitenlijst Presidium d.d. 16 oktober 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Actiepunten zijn
afgehandeld / in behandeling.

04.

Conceptagenda aanstaande raadsvergadering 27 november 2018
Omdat niet alle leden van het Presidium aanwezig zijn wordt
RB2018108 Opleggen geheimhouding documenten ‘subsidieaanvraag
met ramingen’ een bespreekstuk.De uitgebreide versie is de geheime
versie

05.

Evaluatie vorige raad d.d. 30 oktober en 12 november 2018
Raad d.d. 30 oktober jl.
-Raad d.d. 12 november jl.
N.a.v. de gisteren aangenomen motie Continuïteit Jeugdzorg zal de
conceptbrief die aan de Minister wordt gezonden in december aan het
Presidium worden voorgelegd.
Agendapunt
Aandachtspunt blijft het tijdig moties in te sturen. De aanwezigen kijken
tervreden terug op het verloop van de vergadering.
Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Visser: de
raadsinformatiebrieven zijn openbaar en verspreiding ervan is
toegestaan.
Mevrouw Schreiner informeert namens de gemeentesecretaris of de
informatiebijeenkomst Jeugdzorg, die gisteren door de wethouder is
toegezegd, wellicht gekoppeld kan worden aan de commissie M. en S.
van december. Indien nodig kan dit onder geheimhouding gebeuren.
Liefst voor maandag laten de fractievoorzitters de griffie weten wat hun
verwachtingen zijn, wat zij belangrijk vinden dat er in die commissie
(11/12) dan aan de orde komt. De wethouder kan hier dan rekening
mee houden.
Al genoemd worden:
 Een nadere toelichting op de plannen van Horizon
 Hoe ziet de uitvoering er uit?
 De gedachten achter het p.v.a.; welke koers wil je inzetten bij
Jeugdzorg? Wat is het perspectief waar je Horizon in moet
plaatsen?
 Meegenomen worden in het proces, wat de trigger, wat is
vernieuwend en wat is doorslaggevend geweest.
 Hoe wordt de vloeiende overgang geregeld?
 Er is contact tussen ambtenaren van de regionale stuurgroep en
de ambtenaren van de minister.
De griffier zal ook de niet aanwezige fracties om input vragen..
 Commissie Stad en Ruimte d.d. 6 november 2018
- Commissie Mens en Samenleving d.d. 16 oktober jl. met de
Presentaties Sociaal Domein, GGD en MET. Mevrouw Klercq
laat weten het resultaat van de 3 presentatie als minimaal te
ervaren (miste de context, was erg cijfermatig). Zij denkt eerder
aan een presentatie en een onderwerp dat daar verbindig mee
heeft. Nagedacht zal worden over de vraag hoe om te gaan met
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presentaties, zodat ze aansluiten bij de behoefte van de raad.
De organisatie zal gevraagd worden meer duidelijk te maken
waar de presentatie over gaat.
06

Invulling data 'overige', opgenomen in vergaderschema (BOToverleg, presensatie, Raad on Tour enz)
 Workshop onderzoeksprogramma 2019 van de Rekenkamer op
dinsdag 8 januari van 19.00 uur tot 19.50 uur.
Voor die tijd wordt aan de fracties gevraagd om (schriftelijke)
suggesties voor onderzoeksonderwerpen. Presidium gaat
hiermee akkoord.
 Presentatie over Thuisondersteuning (de huishoudelijke hulp)
Dit punt wordt teruggelegd bij de organisatie en wordt
meegenomen bij de voorbespreking van de commissieagenda.
Wat brengt de presentatie meer dan een raadsinformatiebrief?
 Toelichting door J. Bruijn op ontwikkelingen in De Vaandel Zuid
(mastplan Vaandel Zuid, in gesprek met: buurtschap
Waaranders en expertisecentrum Heliomare en Aloysius en
stappenplan.
Ook dit punt wordt teruggelegd bij de organisatie en wordt
meegenomen bij de voorbespreking van de commissiegenda.
Wat brengt de presentatie meer dan een raadsinformatiebrief?
Het presidium kan v,w,b. de laatste punten niet beoordelen of het
interessant om de agenderen.

07.

Jongerengemeenteraad d.d. 11 februari 2019 - thema's kiezen voor
de Jongerengemeenteraad.
De onderwerpen zijn in de bijlage gepubliceerd. Wie is er beschikbaar
om les te geven overdag?
Komende donderdag worden de onderwerpen besproken in de
werkgroep. De werkgroep mag richting geven aan de keuze van de
onderwerp. De raadsleden ontvangen een brief met informatie waarin
o.a. gevraagd wordt om een school onder de hoede te nemen en te
begeleiden.

08.
VNG-congres 2019 wie van de raadsleden (maximaal 5 personen)
gaat er mee Barneveld op 4 en 5 juni 2019? Evaluatie VNG 2018
Senioren Heerhugowaard (G. Dirkmaat), VVD (W. Boer), HOP en CDA
geven aan gebruik te willen maken van de uitnodiging.
Evaluatie: dit jaar had het college een eigen programma (was
uitgenodigd door het college van Langedijk) waardoor het gezamenlijk
eten met de raadseleden achterwege is gebleven. In 2019 zal er weer
gezamenlijk worden gegeten. De heer Blase meldt dit in het college.
09.
Rondvraag.
Mevrouw Visser geeft aan dat er slechts 2 partijen (3 personen) de
bijeenkomst van het Platform armoedebestrijding bijwoonden.
De uitnodiging is alleen naar de fractievoorzitters gegaan. Desgevraagd
geven de aanwezigen aan dat er wel behoefte is om het overleg met het
Platform Armoedebestrijding bij te wonen.
De volgende jaarlijkse bijeenkomst is op donderdag 17 oktober 2019.
10.
Sluiting
------------------------------------------------------------------------------------------
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Spaaragenda
- Is er behoefte aan een extra beveiligingsstap van GO-app?
- Evaluatie microfoongebruik bij de commissievergaderingen
- Concept-verordening commissie en participatie
- Cursus politiek actief
- Evaluatie proces raadsagenda
- Emailadressen voor raadsleden
- Evaluatie bestuurlijke agenda in commissie
- S.v.z. werkgroep politiek actief

december
3e kwart.
december
februari

