Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 19 november 2007
Aanwezig:
De heer S. Hulman (voorzitter)
De heer H.H. Abbenes
De heer P. Bakker
De heer W. F. Bellinga
Mevrouw T. Biersteker-Giljou
Mevrouw P.N. Bruin
De heer R.T.G. Prins
De heer T. Rijnten
Mevrouw W.G.M.E. Turnhout-van den Bosch
De heer J.K. Visser
De heer M. Huisman
De heer F.V.A. Hoogervorst
Afwezig:
Mevrouw C.J. Dol-Cremers
Mevrouw R. Post

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.
2. Bijzonderheden voor november/december 2007
Er zijn geen bijzonderheden te melden voor november/december 2007.
3. Spreektijdregeling
De meningen over het voorliggende voorstel zijn verdeeld. Een grote meerderheid van het presidium
vindt in ieder geval spreektijd voor de commissies niet noodzakelijk en is ook van mening dat er geen
draagvlak is voor de korte spreektijdvariant. Met inachtneming van deze twee opvattingen wordt het
voorstel aangepast en ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
4. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2007
Het presidium geeft aan dat het concept raadsvoorstel- en besluit namens het presidium via de
commissie naar de raad kan worden doorgeleid.
5. Verordening op de fractieondersteuning 2007
Het presidium geeft aan dat de verordening op de fractieondersteuning 2007 namens het presidium via
de commissie naar de raad kan worden doorgeleid.
6.

Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnota raadscommunicatie (incl. jaarplan
2007-2008)
Het presidium is van mening dat de beleidsnota raadscommunicatie namens het presidium via de
commissie naar de raad ter besluitvorming kan worden voorgelegd.
7. Voorstel tot vaststelling normenkader en controleprotocol 2007
Conform het voorgestelde wordt het voorstel tot vaststelling van het normenkader en controleprotocol
doorgeleid naar de auditcommissie ten behoeve van behandeling in de raad.
8. Voorstel tot het benoemen van een plaatsvervangend griffier
Het presidium stemt in met het rechtstreeks doorgeleiden van het concept raadsvoorstel- en besluit naar
de raad van 3 december 2007.
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9. Aanpassing Reglement van orde i.v.m. mondelinge beantwoording van schriftelijke vragen
Het presidium stemt in met de voorgestelde wijziging. Een aanpassing van het Reglement van orde
wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
10. Verdeling fractiekamers
Het presidium stemt niet in met de voorgestelde indeling, waarop het voorstel is teruggenomen.
11. Gang van zaken raadsvergadering
Mevrouw Biersteker geeft haar gedachten weer over het verloop van de raadsvergadering van
e
5 november 2007 met betrekking tot schorsingsverzoeken, stellen van verdiepende vragen in 2
instantie en het indienen van moties. Vastgesteld is dat het Reglement van orde leidend is en zal worden
gevolgd. In dit verband is voor toekomstige situaties ook op de onder punt 9 genoemde wijziging
gewezen.
12. Mededelingen van de raadsgriffier
De raadsgriffier heeft geen mededelingen.
13. Vaststelling besluitenlijst Presidium 22 oktober 2007
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
14. Rondvraag
De heer Abbenes spreekt zijn zorg uit in relatie tot de agendaplanning. Hij voorziet aan het einde van het
jaar een “overspoeling” met voorstellen wegens de omstandigheid dat enkele eerder geplande
onderwerpen daar ook naartoe zijn doorgeschoven.
De heer Bakker en mevrouw Bruin merken aan de hand van de digitale verzending van stukken op dat
zich hierbij technische problemen voordoen. Afgesproken is dat de resolutie van de verzendingen lager
wordt ingesteld, waardoor de bestanden minder groot worden. Daarnaast worden stukken zoveel
mogelijk in één bestand opgenomen. Tenslotte wordt nog gekeken naar de mogelijkheid om te kunnen
“knippen en plakken” in de PDF-bestanden.
Mevrouw Turnhout zegt dat ze al enige tijd geen notulen van de vergaderingen van het college van B&W
heeft ontvangen en informeert naar de reden hiervan. De voorzitter zegt een en ander uit te zullen
zoeken.
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.

Datum volgende vergadering: 17 december 2007.
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