Onderwerp:

Besluitenlijst Presidium

Datum:

15 oktober 2019

Aanwezig:

S. Brau (voorzitter) R. Schoemaker (HOP), F. Hoekstra (VVD), G. Klercq –
(CDA), M. Feelders (D66), S. Visser (Nederland Duurzaam),
C. Kwint (GL), W.J. Mandersloot (Senioren Heerhugowaard – arriveert later),
T.J. Visser-Hogeterp (ChristenUnie), en G. de Graaf (griffier)

Afwezig:

B. Blase.

Notulist:

M.G. Bakker-Nobel

NOT19-0330

Nr.

Actie

01.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

02.

Mededelingen en vragen
 Stand van zaken samenwerking met Langedijk
- Fusieraad – woordvoerders.
De twee raden hebben ingestemd met een fusieraad, die op
30 oktober zal plaatsvinden. De vergadering zal worden
uitgezonden. De woordvoerders zijn dan dezelfde als bij de
vergadering over het herindelingsontwerp. Morgen hoort de
griffier of dat ook voor de VVD geldt.
 Bestuurlijke termijnagenda 2019 - 10
De heer Feelders uit zijn zorgen over de uitvoering van de
moties die op de bestuurlijke termijnagenda staan.
De griffier geeft dit door.
 Mevrouw Klercq signaleert dat het Sociaal Domein de laatste
maanden weinig aan de orde is.

03.

Vaststellen besluitenlijst Presidium d.d. 17 september 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Actiepunten zijn
afgehandeld/in behandeling.

04.

Conceptagenda raadsvergadering d.d. 29 oktober en 4 november
2019
Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen.

05.

Evaluatie vorige raad 1 en 8 oktober 2019
De heer Schoemaker reflecteert op de toonzetting in vergadering van
de commissie M&S bij de behandeling van de Verordening
rechtspositie raads- en commissieleden 2019. Onvoldoende
rekenschap werd gegeven aan de mores van de raad.
De griffier en de heer Brau zullen dit met de burgemeester bespreken.




Commissie M&S d.d. 17 en 25 september 2019
Auditcommissie d.d. 10 oktober 2019
Commissie M&C d.d. 10 oktober 2019

Griffier

Griffier

Griffier/Brau
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06

07.

08

Invulling data 'overige' opgenomen in vergaderschema
 Aanpassingen in vergaderschema 2020
De fractievoorzitters kunnen zich hierin vinden. Van het
schema zullen zij het excelbestand ontvangen.
De griffier laat weten dat het de organisatie niet lukt om de
Jaarrekening en de Voorjaarsnota een week naar voren te
halen in de planning.

RES d.d. 07 november 2019
Er is al een regioavond over de RES. Het is dan niet de
bedoeling om het lokaal weer op te pakken. Echter in dit geval
is de konklusie dat een lokale avond onmisbaar is. Mogelijke
datum 7 november; eventueel laten aansluiten bij de
commissie S&R op 5 november. Het raadsconvent kan zich
hierin vinden.
 Omgevingswet 14 november 2019
De griffiers zijn niet overtuigd van de noodzaak. Daarom is er
volgende week vrijdag overleg. De griffiers willen weten
waarom de raden nu bijeen moeten komen.
Inzicht in kiesgedrag per wijk – verkiezingen 2018 – 2019
In één jaar tijd zijn er drie verkiezingen gehouden. Voor de
gemeenteraad, Provinciale Staten en het Europees Parlement. Vanuit
de griffie is bedacht dat deze uitslagen vergelijkingsmateriaal kunnen
opleveren waar misschien conclusies uit te trekken zijn waar u uw
voordeel mee kan doen in de toekomst. Het gemeentelijke Datalab
heeft de uitslagen in diverse vergelijkingen naast elkaar gezet.
De griffier gaat na of de fractievoorzitters de cijfers die achter de
grafieken zitten kunnen krijgen. Het document wordt voor kennisgeving
aangenomen.
Rondvraag
De heer Schoemaker
- verzoekt de vergadering in het vervolg om 19.00 uur te
beginnen wanneer er een korte agenda is. Hieraan zal gehoor
worden gegeven.
De heer Hoekstra
- vraagt aandacht voor de vermelding van actuele nevenfuncties
op de website.
- laat weten dat raadslid Boer nog als enige in de groep
effectindicatoren zit. De fractievoorzitters bespreken dit in hun
fractieoverleg. De griffier neemt het op met mevrouw Bon.
De heer Feelders
- brengt het toegangssysteem van het gemeentehuis en de
beperkte toegang tot de bestuursvleugel ter sprake. De griffier
laat weten dat de gemeentesecretaris dit in de bestuurlijke
driehoek wil bespreken. Daarna vindt terugkoppeling in het
Presidium plaats; ook over de spelregels rond het reserveren
van een vergaderruimte.
De heer Mandersloot
- uit zijn waardering voor de informatieavond van gisteren.
- vraagt of er begin 2020 weer een cursus Politiek Actief wordt
georganiseerd.
Geconstateerd wordt dat er qua rendement voor de partijen
nog wel wat valt te winnen. Tot heden is de opbrengst slechts 5
stageplaatsen. De griffier gaat na of er wellicht nog een
herinnering naar de deelnemers kan worden verzonden.
De griffier

Griffie

Griffier

Griffie
Griffier

Griffier
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n.a.v. de commissie M&S – bestuurlijke opdracht
democratische vernieuwing. Het college moet eerst besluiten of
ze het echt willen. Vervolgens komt er een nieuw voorstel in de
raad van eind oktober.
informeert of de fractievoorzitters inzage in de B. en W. stukken willen. Dit is niet het geval.

09
Sluiting
-----------------------------------------------------------------------------------------Spaaragenda
- Is er behoefte aan een extra beveiligingsstap van GO-app?
- Emailadressen voor raadsleden
- Evalueren raadspagina’s
- Peiling behoefte aan training Morele Oordeelsvorming
- Voorbereiding VNG-congres

Cie. M&S
december
november
oktober
maart

