Beknopt verslag van de (digitale) vergadering van de agendacommissie van 8 maart 2021
Aanwezig:
C.M. Bazen, E.J. Dasbach, N. List en B. Niggendijker, leden;
J.A. de Boer, adviseur;
M. Huisman, adviseur;
F. Blok, raadsadviseur.
Afwezig:
R.N. Bruin en H.M. Krul, leden.

1. Opening en mededelingen.
In verband met afwezigheid van de voorzitter, de heer Krul en de vicevoorzitter de heer Bruin, wordt de
digitale vergadering, op verzoek van de overige leden, voorgezeten en geopend door de heer Bazen. Er
zijn geen mededelingen.
2. Beknopt verslag van de vergadering van de agendacommissie op 8 februari 2021.
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
3. Evaluatie van de afgelopen raads- en commissievergaderingen.
De heer Niggendijker geeft aan dat de bediening van de microfoon door de commissieleden een punt van
aandacht blijft. Mevrouw List geeft aan dat commissieleden er van uit moeten gaan dat zij in beeld zijn als
de voorzitter niets zegt. Dit voorkomt onnodige vragen als: ‘ben ik in beeld’.
De heer Bazen wijst op de mindere kwaliteit van het beeld en geluid in de raadsvergadering van 4 maart.
De heer Huisman geeft aan dat de techniek voor een groot deel in handen lag van De Kampanje omdat de
vergadering daar werd gehouden. Daarnaast speelde mee dat op 3 maart door de fractievoorzitters werd
besloten om van deze oorspronkelijk ‘fysieke’ vergadering alsnog een ‘digitale’ vergadering te maken.
Hierdoor moesten op zeer korte termijn noodzakelijke aanvullende technische handelingen worden verricht
met alle risico’s van dien.
4. Vooruitblik naar de komende raads- en commissievergaderingen.
5. Bestuurlijke termijnkalender raad en commissies.
De agendapunten 4 en 5 zijn gecombineerd behandeld.
De heer Huisman geeft aan dat de informatieavond van maandag 19 april nog niet is ingevuld. Er wordt
daarom gekeken of de extra vergadering van de commissie Bestuur en Middelen over ‘Verbonden Partijen’
van dinsdag 20 april verschoven kan worden naar maandag 19 april. De agendacommissie stemt in met
deze verschuiving.
De heer Reus merkt op dat voor de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 11 mei nog een
agendapunt wordt toegevoegd: ‘Presentatie uitvoeringsplan participatie’, het agenderingverzoek hierover
volgt nog. Daarnaast verzoekt hij om de Bestuurlijk termijnkalender te agenderen voor het presidium met
de vraag of er nog onderwerpen ontbreken.
De heer Huisman geeft aan dat er voor de vergadering van de Regionale Raadscommissie Noordkop van
3 juni een groot aantal onderwerpen geagendeerd staat. Momenteel wordt gekeken of het mogelijk is de
onderwerpen over meerdere avonden te spreiden of op een ander moment te agenderen.
6. Uitzenden vergaderingen door de Lokale Omroep Stichting (LOS).
De heer Huisman geeft aan dat er contact is geweest met de heer Boutkan van de LOS. De heer Boutkan
heeft aangegeven bereid te zijn de ook de commissievergaderingen uit te zenden. Een contract
hieromtrent is daarom niet ter sprake gekomen en er is het vertrouwen dat de LOS de uitzendingen gaat
verzorgen. Totdat vastgesteld is dat alles technisch prima verloopt zal er nog geen ruchtbaarheid worden
gegeven aan het uitzenden van de commissievergaderingen.
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7. Datum volgende vergadering agendacommissie.
De eerstvolgende ‘fysieke’ vergadering van de agendacommissie staat gepland op maandag
29 maart 2021, aanvang 18.00 uur. De agendacommissie is van mening dat deze vergadering erg kort
gepland staat op de vergadering van 8 maart 2021 en besluit daarom deze vergadering te annuleren. De
eerstvolgende ‘fysieke’ vergadering is dan maandag 19 april aanvang 18.00 uur.
8. Rondvraag.
Mevrouw List geeft aan dat er voor 15 maart nog een vergadering van het presidium op de kalender van de
website staat. De heer Huisman geeft aan dat dit niet correct is en dat dit gecorrigeerd wordt.
9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 18.45 uur.
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