
 

 
Concept besluitenlijst 

 

Vergadering: Presidium (digitaal via 

Starleaf) 

 

Classificatie: Openbaar 

Kenmerk:  Datum: 23 november 2020 

 

Deelnemers: 

 

de heer J.J. Nobel (voorzitter) 

de heer G. Assorgia  

mevrouw P.T. Bais 

de heer P. Blank  

mevrouw M. Boessenkool  

de heer V.H. van den Born 

de heer H. van Dongen  

de heer J.P. van Donkelaar 

mevrouw K. van Driesten 

de heer H.M. Krul 

mevrouw N. List  

de heer H.S. Mosk 

de heer M. Huisman (griffier) 

 

Afwezig:  mevrouw S. Hamerslag 

 

 

Verslag: M.C. Bakker  

 

 

 

1.  Opening en mededelingen. 

De voorzitter opent de vergadering.  

 

2.  Vaststellen agenda. 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen openbare besluitenlijsten Presidium 28 september en 21 oktober 2020 

De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.  Bijzonderheden voor november – januari (zie ook de bestuurlijke kalender)  

 Extra raadsvergadering: 9 december. 

 Laatste raadsvergadering 2020: 14 december. 

 Kerstreces: 21 december t/m 1 januari 2021.  

 Eerste commissievergaderingen 2021: week 2 (11 januari 2021).  
 
5. Evaluatie raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering hedenavond 

Het presidium heeft geen opmerkingen over de raadsvergaderingen 28 september, 2 en 4 november 2020 

(begrotingsraad). 

 

De raadsvergadering van hedenavond 23 november wordt voorbesproken.  

De voorzitter geeft aan dat het waarschijnlijk is dat mevrouw Hamerslag een agendavoorstel zal doen om 

het ‘voorstel tot overdracht van ondergrondse betonbakken van de HVC naar gemeente’ als bespreekpunt 

te gaan behandelen. 

 

De griffier vraagt de raadsleden actuele vragen voortaan, conform afspraak, vóór 12.00 uur in te dienen.  

 

6. Routekaart commissie- en raadsvergaderingen in Coronatijd  

De heer Krul geeft aan dat als het presidium met voorgestelde routekaart instemt, zich er dan er ook aan 

moet binden. 

 

 



 

 

 

De heer Blank vindt het wenselijk om bij het niveau ‘waakzaam’ een heroverweging te maken en de 

informatiebijeenkomsten fysiek te laten plaatsvinden.  

Het presidium stemt in met het voorstel van de griffier bij het niveau ‘waakzaam’ als uitgangspunt digitaal 

te hanteren en alleen in geval van een zeer belangrijk onderwerp hierop een uitzondering te maken voor 

het overwegen van het houden van een fysieke informatiebijeenkomst. Deze afweging kan dan door de 

agendacommissie worden gemaakt.  

 

Met inachtneming van bovenstaande stelt het presidium de uitgangspunten en de daarop gebaseerde 

‘Routekaart vergaderen in Coronatijd’ vast. 
 
7. Communicatie gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Na een korte toelichting van de griffier vraagt mevrouw Bais of ook nagedacht is over meerdere varianten, 

zoals meerdere contactmomenten. Zij wijst daarbij op de kracht van herhaling in plaats van éénmalig.  

De heer Mosk vraagt aandacht voor de verkiezingsprogramma’s en de keuze aan het begin voor de 

nestor/plaatsvervangend voorzitter van de raad, waarover hij minder gecharmeerd is.  

Mevrouw Boessenkool stelt voor de magazine mee te zenden bij de stemkaarten.  

En de heer Blank stelt voor de politieke en technische uitleg uit elkaar te halen als de delen toch worden 

opgesplitst. 

 

De griffier vraagt de leden input te leveren en vervolgens zal worden uitgezocht wat de mogelijkheden zijn 

en wat dit kostentechnisch zal betekenen. Een nader voorstel wordt uitgewerkt en nogmaals aan het 

presidium voorgelegd. Het voorstel is aangehouden.  
 
8.  Eindverantwoordingen fractievergoedingen 2019 

Het presidium heeft geen op -of aanmerkingen. 
 
9. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender inclusief stand van zaken afhandeling moties en 
toezeggingen en schriftelijke vragen 
De heer Krul merkt op dat voor het jaar 2020/2021 tot op heden 21 onderwerpen staan genoteerd. De 
voorzitter neemt de waarneming van relatief weinig onderwerpen mee naar het college.  
 
Mevrouw Van Driesten maakt van de gelegenheid gebruik om haar ongenoegen uit te spreken over de  
beantwoording van vragen. De beantwoording laat lang op zich wachten. De vragen die haar fractie samen 
met de fractie van de Stadspartij op 5 en 15 oktober 2020 heeft ingediend zijn inmiddels afgelopen week 
beantwoord, maar op de ingeleverde vragen van 20 oktober 2020 is nog geen beantwoording ontvangen. 
De voorzitter neemt ook deze gang van zaken mee naar het college. Wanneer de beantwoording niet 
binnen de gestelde termijn mogelijk is dan behoort de raad hierover geïnformeerd te worden. 
 

10.  Rondvraag 
Mevrouw Boessenkool ondervindt vertraging van de digitale vergaderingen op haar laptop, waardoor zij, 
en waarschijnlijk vele andere toehoorders, de laatste minuten van de vergadering mist. De griffie zal de 
uitzending langer open laten staan. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Ter kennisname en informatie: 
- Eerstvolgende vergadering: 25 januari 2021. 

 

 

 


