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1.  Opening en mededelingen. 

De voorzitter opent de vergadering.  

 

2.  Vaststellen agenda. 

Omdat het een extra vergadering betreft, wil het presidium (op aangeven van de heer Van Donkelaar) 

alleen het inhoudelijke agendapunt waarvoor de vergadering in beginsel is uitgeschreven, behandelen.  

De overige punten schuiven door naar de eerstvolgende reguliere vergadering. 

 

3. Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium 2 juni 2020. 

Dit behandeling van dit agendapunt schuift door naar de volgende vergadering (zie agendapunt 2).  

 

4. Voorstel voor fysiek vergaderen na het zomerreces voor commissies en raad. 

Het presidium is voorgesteld: 

1. voor het houden van de fysieke raadsvergaderingen na het zomerreces (vanaf september) een keuze 

 te maken tussen de Kerkgracht en een nader door het Presidium aan te wijzen externe locatie; 

2. de fysieke commissievergaderingen na het zomerreces (vanaf september): 

 a. te laten plaatsvinden in de Kerkgracht; 

 b. tijdelijk te verdelen over de maandag-, dinsdag- en woensdagavonden en  

 c. te bepalen dat voor deze vergaderingen per fractie één commissielid mag deelnemen. 

3. de inhoud van deze memo namens het Presidium te verspreiden onder de raads- en collegeleden, 

 commissieleden en fractie-assistenten. 

 

Op basis van dit voorstel komt het presidium met betrekking tot raadsvergaderingen tot de volgende 

overwegingen: 

Het houden van raadsvergaderingen op de locatie Kerkgracht wordt op zich als minder geschikt geacht 

wegens de beperkte ruimte en de verdeling over de drie verschillende vertrekken. De hoge kosten van het 

vergaderen op een externe locatie geven echter voor een aantal leden de doorslag om de 

raadsvergaderingen tóch op de Kerkgracht te houden. Als de kosten van het vergaderen op een externe 

locatie echter substantieel omlaag kunnen worden gebracht, dan verdient deze optie de voorkeur.  

Met name de hoge ICT-kosten zijn in twijfel getrokken. Naast theater De Kampanje kan ook worden 

gekeken naar andere ruimten, zoals sporthallen en ruimten van de Koninklijke Marine, waaronder  

 



 

 

 

 

 

 

De Dukdalf. De ervaringen in De Kampanje hebben geleerd dat moet worden gekeken naar een betere 

opstelling. De klasopstelling is namelijk door velen -met name degenen die voorin zaten- als onprettig 

ervaren. Voorts is de wens uitgesproken raadsvergaderingen weer toegankelijk te maken voor pers en 

publiek. Mocht het zo zijn dat de kosten voor het vergaderen op een externe locatie niet wezenlijk omlaag 

kunnen worden gebracht, dan kan in ieder geval de eerstvolgende raadsvergadering van 1 september 

2020 op de Kerkgracht worden gehouden. Een overweging hierbij is de beperkte agenda van deze 

vergadering, te weten alleen het voorstel tot vaststellen van de profielschets voor de burgemeester.  

Als randvoorwaarde is hierbij gesteld dat de woordvoering dient plaats te vinden vanaf de zitposities in de 

raadzaal (één per fractie) en niet vanaf de spreekgestoeltes. De heer Krul geeft, mede namens de heer 

Assorgia, aan dat grotere fracties ten opzichte van de eenmansfracties worden benadeeld met de 

voorgestelde indeling en werkwijze van vergaderen op de Kerkgracht. 

 

Over de vergaderingen van de raadscommissies is het volgende naar voren gebracht: 

Gelet op de kosten is het voor de meerderheid niet wenselijk om de commissievergaderingen in dit 

stadium op een externe locatie te houden. De commissievergaderingen zullen dus plaatsvinden op de 

Kerkgracht. In afwijking op het voorstel wordt de voorkeur uitgesproken twee commissieleden aan de 

vergaderingen te laten deelnemen en dus niet één lid. Tenslotte wil het presidium slechts twee 

commissievergaderingen per cyclus. Dit wordt aan de agendacommissie meegegeven. 

   

5.  Rondvraag. 

Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. 

 

6.  Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 


