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Onderwerp:

01.

Opening

02.

Mededelingen/ Vragen
 Stand van zaken samenwerking Langedijk
- Stand van zaken commissie Meespraak en communicatie.
- S.v.z. anonimiseren stukken.
Bij de griffie wordt dit onderwerp opgepakt door de heer Heerdink.

Evaluatie VNG-congres juni 2019
De heer Schoemaker stelt aan de orde of deelname aan het VNGcongres van de desbetreffende raadsleden niet een bepaalde
voorbereiding vraagt, opdat er meer uitgehaald kan worden voor
de raad. Dit in relatie tot de kosten die gemaakt worden. In de
volgende vergadering wordt hierop teruggekomen.

Bestuurlijke termijnagenda 2019-6 is komen vervallen.
Eerstvolgende versie wordt toegevoegd aan de agenda van het
Presidium d.d. 9 juli 2019.

Uit eten na de vergadering over de Voorjaarsnota
Na gedachtewisseling over de vraag of ook de commissieleden
mogen mee eten (en wat te doen met de steunfractieleden die
overdag aanwezig zijn) wordt afgesproken dat alleen de raads- en
collegeleden worden uitgenodigd. Eens in de vier jaar zijn ook de
commissieleden uitgenodigd (laatste jaar raadsperiode).

Belangrijke data voor de raad in beeld:
- 12 juli worden de stukken herindelingsontwerp voor de raad
gepubliceerd
- 10 september in Presidium en commissie
- 25 september in de raad.

Duurzaamheids- en communicatieladder (weer opnemen als
bijlage bij een raadsvoorstel?)
Ongeveer 1,5 jaar geleden is het Presidium akkoord gegaan met
het huidige sjabloon voor het raadsvoorstel. Nu al aanpassingen
in het sjabloon vindt het Presidium te vroeg. Wel geeft het
Presidium het college mee dat het ervaart dat er (te) weinig
aandacht in de stukken is voor duurzaamheid. Afgesproken wordt
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de heer Meijer gevraagd wordt in een volgende vergadering van
het Presidium een toelichting te geven op het huidig format.
De heer Harren laat als voorzitter van de auditcommissie weten
dat de auditcommissie na de vakantie met een advies over de
kwaliteit van de raadsadviezen komt. Dit gaat naar de raad, nadat
het in het Presidium aan de orde geweest is.
De commissaris van de Koning heeft schriftelijk laten weten dat
de burgemeesters van Heerhugowaard en Langedijk aanblijven
tot 1 januari 2020.

03.

Vaststellen besluitenlijst Presidium d.d. 14 mei 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Actiepunten zijn
afgehandeld/ in behandeling.

04.

Conceptagenda aanstaande raadsvergadering 02 juli 2019
 Het raadsbesluit is op 28 mei van de agenda gehaald
(RB2019030). Het woord “vernieuwen” GR Cocensus gaf
verwarring. Dit omdat het om een wijziging ging van de GR
Cocensus en geen nieuwe GR Cocensus. Het college vond het
verstandig om dit juridisch nader te toetsen en af te stemmen.
De afstemming in de regio heeft plaatsgevonden en geeft geen
aanleiding tot aanpassingen van het voorstel. Het verzoek is
om het stuk te agenderen voor de raadsvergadering van 2 juli
2019 zonder dat het eerst in de commissie is geweest.
Mevrouw Bon geeft een korte toelichting op dit onderwerp.
Hierna laat het Presidium weten akkoord te gaan met het
verzoek.
 In verband met toetreding van twee nieuwe wethouders
moeten ook de benoemingen in de gemeenschappelijke
regelingen worden aangepast. De gemeenteraad is daarvoor
het bevoegde orgaan. Omdat wethouders formeel niet actief
kunnen zijn in de GR zonder raadsbesluit, verzoekt het college
u dit besluit toe te voegen aan de raadsagenda van juli. De
tekst van het raadsvoorstel kan aanstaande dinsdagmiddag
aan de agenda worden toegevoegd.

05.

Evaluatie vorige raad d.d. 28 mei 2019
 Commissie M & C d.d. 21 mei 2019
- Commissie S. & R d.d. 22 mei 2019
De heer Harren: in het najaar wordt een training BBV
georganiseerd voor leden van de auditcommissies van
Langedijk en Heerhugowaard. De griffie gaat na of ook andere
geïnteresseerden de training kunnen volgen. De
fractievoorzitters vernemen het antwoord op deze vraag per email.
De heer Feelders: het advies ontwerpbesluit van deelneming
aan Stichting Zeg maar Hugo was niet voor iedereen duidelijk;
De heer Wijnveen licht toe: in het definitieve raadsvoorstel
wordt ingegaan op de door de commissie aangegeven wensen.
en bevindingen. De heer Schoemaker: v.w.b. de Focusagenda
rijst de vraag hoe om te gaan met dit soort stukken? N.a.v. dit
onderwerp: het is belangrijk dat de voorzitter ervoor zorgt dat
de discussie zuiver blijft.
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07.

Invulling data ‘overige’, opgenomen in vergaderschema
 Bijeenkomst in het kader van het project invoering
omgevingswet op 29 augustus.
 Workshop rol van de raad bij herindelingen op 18 september
2019
 Workshop onderzoek naar verbonden partijen op 3 oktober
2019.
 Informatieve bijeenkomst voor raads- en commissieleden op 16
oktober 2019
Een raadsinformatiebrief hierover volgt.
- Afgesproken wordt dat de bijeenkomsten in principe om 20.00
uur beginnen.
- Het Presidium gaat akkoord met het verplaatsen van de
commissie Meespraak en Communicatie van 24 naar 26
september omdat de spreker alleen op de 26e kan. De
voorzitter van de commissie heeft hier geen bezwaar tegen.
- Van de vervoersvereniging HUGO-hopper is het verzoek
gekomen om een BOT-overleg te organiseren met de
gemeenteraden van Heerhugowaard en Langedijk i.v.m. de
aankomende bestuurlijke fusie en dat vanaf 2012 een nieuwe
meerjarenovereenkomst met vervoersvereniging wordt
gesloten. Het Presidium gaat hiermee akkoord.
Rondvraag
 Bijeenkomst over jaarstukken en voorjaarsnota.
Presidium wil de behandeling van de jaarstukken op 4 juli i.p.v.
2 juli aanstaande; dus in combinatie met de Voorjaarsnota. In
het volgend Presidium wordt teruggekomen op de keuze om de
jaarstukken in een aparte vergadering los van de behandeling
van de Voorjaarsnota te bespreken.
 De heer Schoemaker
- vraagt of het technisch mogelijk is om vanuit de lijst
ingekomen stukken door te klikken naar de desbetreffende
stukken.
- laat weten dat het met mevrouw Van ’t Schip stapje voor
stapje vooruitgaat en dat zij hoopt om 4 juli aanwezig te zijn.
- brengt de actualiteit van de bestuurlijke termijnagenda ter
sprake. Afgesproken wordt dat die in het vervolg wordt
vastgesteld met de agenda van de commissies.
 De heer Harren miste de financiële afhandeling van de
gemeenschappelijke regelingen in de bijeenkomst over de
begroting van de gemeenschappelijke regelingen. Proces kan
beter. De heer Wijnveen neemt deze suggestie mee naar de
regio. Misschien spreken over kanttekeningen i.p.v.
zienswijzen.
 De heer John laat weten dat op 3 juli 2019 de voorstellen van
de regionale raadswerkgroepen betreffende de onderwerpen
waarover de raad zich gaat buigen, in de Vest worden
gepresenteerd.
 N.a.v. de toelichting op de Voorjaarsnota brengt de heer
Feelders het moment ter sprake en verzoekt om de
presentatie. Verzocht wordt het moment volgend jaar beter te
plannen. De griffie zal de presentatie naar de fractievoorzitters
sturen.
 De heer John geeft aan dat de Brandweer dit jaar 150 bestaat.
Na overleg wordt afgesproken dat hij voor de volgende
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Presidiumvergadering met een voorstel komt voor een bezoek
aan de Brandweer.
Sluiting
08.

-----------------------------------------------------------------------------------------Spaaragenda
- Is er behoefte aan een extra beveiligingsstap van GO-app?
- Emailadressen voor raadsleden
- Evalueren raadspagina’s
- Peiling behoefte aan training Morele Oordeelsvorming
- Toelichting op huidig format raadsadvies

Cie. M&S
december
november
oktober

