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Beknopt verslag van de vergadering van de agendacommissie van 5 september 2022  
 
Aanwezig: 
R. N. Bruin, H.M. Krul, M. Pastoor, leden; 
J.A. de Boer, adviseur; 
M. Huisman, adviseur; 
F. Blok, raadsadviseur; 
K. van Veen, gemeentesecretaris. 
 
Afwezig: 
C. M. Bazen, M.E. Dijk, B. Niggendijker, leden. 
 

 
1. Opening en mededelingen. 
De heer Pastoor zit deze vergadering voor, hij verwelkomt in het bijzonder de heer Van Veen. Er is een 
bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Dijk en de heren Bazen en Niggendijker.  
   
2. Beknopt verslag van de vergadering van de agendacommissie op 27 juni 2022.  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De heer Huisman geeft nog aan dat de voorzitterstraining 
plaats vindt op woensdag 28 september.  
 
3. Evaluatie van de afgelopen raadsvergaderingen. 
De heer Krul wijst in het algemeen op het belang van de etiquette. Er dient zorgvuldig met de afgesproken 
omgangsvormen en beleefdheidsregels te worden omgaan en hier niet ad hoc van af te wijken.  
 
De agendacommissie merkt op dat de afspraak is dat er per agendapunt één woordvoerder is.   
 
De heer Krul geeft aan dat hij het gebruik van de raadszaal op de Kerkgracht bij de vergadering(en) van 29 
augustus jl. ver onder de maat heeft gevonden. De raadzaal was te warm en te klein voor zoveel mensen. 
Hij zal deze nieuwe inzichten in het presidium aan de orde stellen. 
 
4. Vooruitblik naar de komende raads- en commissievergaderingen. 
5. Bestuurlijke termijnkalender raad en commissies. 
De agendapunten 4 en 5 worden gezamenlijk behandeld. 
De heer Huisman geeft aan dat de informatieavond van 26 september 2022 niet doorgaat. Daarvoor in de 
plaats is de bijeenkomst van 4 oktober over Veiligheid gepland. Daarnaast zal de raadsvergadering van 3 
oktober 2022, gezien het tot nu toe ontbreken van onderwerpen, mogelijk niet doorgaan.  
 
De agendacommissie gaat akkoord met de raadsagenda van 12 september 2022 zoals aangegeven op de 
Bestuurlijke termijnkalender van 1 september 2022 met daarbij als extra agendapunten de benoeming van 
een lid in de auditcommissie, een lid in de werkgeverscommissie en een lid in de commissie 
klankbordgesprekken burgemeester en het benoemen van de heer Zuiddam als commissielid. 
 
De agendacommissie besluit de commissievergaderingen van maandag 19 september 2022 en woensdag 
21 september 2022 te laten vervallen wegens het ontbreken van agendapunten. 
 
De agendacommissie stemt in met het agenderingsverzoek van de heren Blank en Mosk over: Notitie 
‘Nautisch Cultureel Erfgoed’ voor bespreking in de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 11 
oktober 2022. Er wordt contact opgenomen met de heer Mosk in verband met zijn betrokkenheid bij de 
Stichting Nautische Monumenten in relatie tot deze notitie.      
 
De agendacommissie stemt in met het agenderingsverzoek van de heer Vermooten over: Visie en 
uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor bespreking in de commissie Maatschappelijke 
ontwikkeling van 20 september 2022. 
 
De agendacommissie bespreekt het agenderingsverzoek ‘Presentatie besteding NPO gelden’ inhoudende 
het agenderen van dit onderwerp voor de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 11 oktober 2022 in 
plaats van 20 september 2022. De agendacommissie geeft aan teleurgesteld te zijn dat een dergelijk  
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agenderingsverzoek op zo’n korte termijn voor de betreffende commissievergadering komt terwijl het 
onderwerp al sinds 24 maart 2022 op de Bestuurlijke termijnkalender staat. De agendacommissie besluit 
dit onderwerp te agenderen voor de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 8 november 2022. 
Daarnaast geeft de agendacommissie aan dat het onderwerp breder en in meer algemene zin 
behandeld/gepresenteerd moet worden dan alleen ouderparticipatie.     
 
6. Voorzitter commissie Maatschappelijke ontwikkeling. 
Dit onderwerp is aangehouden en wordt besproken in de vergadering van 26 september 2022. 
 
7. Roulatieschema voorzitters. 
Het roulatieschema voorzitters 2022 is vastgesteld met de aantekening dat het voorzitterschap van de heer 
Niggendijker voor de commissie Maatschappelijk ontwikkeling nog afhankelijk is van zijn besluit om 
voorzitter te zijn van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling. 
 
8. Procedure technische vragen. 
Naar aanleiding van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 31 augustus bespreekt de 
agendacommissie de procedure met betrekking tot (het stellen van) technische vragen. De 
agendacommissie geeft aan dat technische vragen via de mail bij de griffie ingediend moeten worden. De   
antwoorden op deze technische vragen dienen door de ambtelijke organisatie breed verspreid te worden, 
dat wil zeggen onder raadsleden, commissieleden, fractieassistenten en de griffie.   
 
Hetzelfde geldt voor rechtstreeks aan de beleidsambtenaar via de mail, telefonisch of mondeling gestelde 
technische vragen. Hierbij zal de beleidsambtenaar dienen aan te geven dat het hier gaat om technische 
vragen en dat het antwoord hierop door de ambtelijke organisatie breed verspreid wordt.  
 
Indien een vragensteller niet wenst dat antwoorden op zijn technische vragen breed verspreid worden dient 
hij dat expliciet aan te geven.   
 
9. Datum volgende vergadering agendacommissie. 
De eerstvolgende ‘fysieke’ vergadering van de agendacommissie staat gepland op maandag  
26 september 2022 aanvang 18.00 uur.  
   
10. Rondvraag. 
De heer Krul vraagt of er voor de wethouders ook een inwerkprogramma is, net zoals er voor de raad 
bijvoorbeeld een ‘proefraadsvergadering’ is. De heer de Boer geeft aan dat dit het geval is.  
 
De heer Bruin vraagt wanneer het Gemeentelijk Manifest besproken wordt. De heer Huisman geeft aan dat 
Necker van Naem meer tijd nodig heeft om de resultaten van de bijeenkomst van 29 juni te verwerken.  Er 
wordt naar een nieuwe datum gezocht voor een bijeenkomst van de werkgroep. 
 
De heer Pastoor geeft aan dat er diverse moties zijn waar geen uitvoering aan wordt gegeven. De heer 
Van Veen geeft aan hier binnenkort op terug te komen. 
 
11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 19:10 uur 
 
 
 


