
 

 
Concept besluitenlijst 

 

Vergadering: Presidium (digitaal via Starleaf) 

 

Classificatie: Openbaar 

Kenmerk:  Datum: 6 april 2021 

 

Deelnemers: 

 

de heer J.A. de Boer (voorzitter) 

de heer G. Assorgia  

mevrouw P.T. Bais 

de heer V.H. van den Born 

mevrouw M. Boessenkool  

de heer H. van Dongen  

de heer J.P. van Donkelaar 

mevrouw K. van Driesten 

mevrouw S. Hamerslag  

de heer H.M. Krul 

mevrouw N. List  

de heer H.S. Mosk 

de heer M. Huisman (griffier) 

 

Afwezig: de heer P. Blank  

 

 

 

Verslag: M.C. Bakker  

 

 

 

1.  Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering.  
o De voorzitter vraagt de fracties die hun eindverantwoording fractievergoedingen nog niet bij de 

griffie hebben ingediend, dit alsnog vóór 1 mei te doen.  
o Enquête werkwijze raad en commissies is slechts door 19 raadsleden ingevuld. Graag nog even 

aandacht hiervoor. 
o De burgemeester heeft vrijwel alle raadsleden via videobellen, 1 op 1, gesproken. 
o De burgemeester verzoekt alle fracties hem, als mogelijk, uit te nodigen voor een werkbezoek, 

zodat hij ook de commissieleden leert kennen én daarmee ook e.e.a. inhoudelijk meepakt.  
o 1 of 2 keer per jaar overleg met (vertegenwoordiging) de fracties. De burgemeester vraagt 

eenieder na te denken waar behoefte aan is. Lunchoverleg burgemeester – fractievoorzitter is 
bijvoorbeeld een optie. De burgemeester geeft aan dat er geen directe aanleiding voor zo’n 
gesprek hoeft te zijn, maar dat hij hierin wel structuur wil aan kunnen brengen.  

o Raadsvergadering en vergadering Presidium van 28 april 2021 vervallen. De voorzitter maakt  
gebruik van de gelegenheid om de vraag neer te leggen of het presidium op een ander moment 
dan voorafgaand aan een raadsvergadering zou kunnen, bijvoorbeeld voorafgaand aan een 
commissievergadering. Deze mogelijkheid wordt onderzocht.  

o Cursus Politiek Actief gestart op 1 april 2021 met 24 deelnemers.  

 

2.  Vaststellen agenda 

Mevrouw Bais wil graag de rol van de commissievoorzitter ten opzichte van de rol als raadslid in de 

voorbereiding van de commissie ter sprake brengen. Dit punt wordt geagendeerd als agendapunt 10. 

 

De voorzitter stemt in met het verzoek van de heer Mosk om tijdens de raadsvergadering vanavond een 

toelichting te geven op het tijdelijk neerleggen van de taken van wethouder Keur. 

 

3. Vaststellen openbare besluitenlijsten Presidium van 25 januari 2021 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.  Bijzonderheden voor januari – maart (zie ook de bestuurlijke kalender)  

o Meireces: 3 t/m 7 mei.  
o Extra vergaderingen RRN: 17 en 20 mei.  

 



 
 
 
5. Evaluatie raadsvergadering van 31 maart en voorbespreken raadsvergadering van 6 april 2021 

Mevrouw List wil graag het indienen van de interrupties aan de orde stellen. De whapps blijken met enige 

vertraging door te komen, waardoor het moment niet kan worden gepakt.  

De voorzitter vraagt een ieder tijdig via een whapp aan te geven, wanneer een interruptie gewenst is.  

Helaas is dit niet optimaal, maar het heeft de aandacht.  

 

De heer Donkelaar stelt voor ieder agendapunt rustig af te sluiten om zodoende nog reakties af te kunnen 

wachten. 

 

Mevrouw Hamerslag vraagt waarom het presidium nu niet openbaar is. De griffier geeft aan dat dit digitaal 

lastig is, maar zegt toe de besluitenlijst kort na het overleg openbaar te maken.  

Ook vraagt zij de presentaties die gehouden worden in de commissies vooraf te ontvangen, om zo beter 

voor te kunnen bereiden. Dit is conform de afspraak die de agendacommissie heeft gemaakt en dient als 

zodanig ook te worden uitgevoerd. 

 

Mevrouw Boessenkool vraagt het presidium duidelijkheid over de wijze van vergaderen. Afspraak is de 

raadsvergadering in 1 termijn te houden. De griffier geeft aan dat in het Reglement van orde is opgenomen 

dat in de commissies vragen kunnen worden gesteld aan het college. Het college heeft een 

ondergeschikte rol in de raadsvergadering. Raadsleden gaan in 1 termijn met elkaar in debat op basis van 

de (bespreek)punten vanuit de commissies. 

 

De raadsvergadering van hedenavond 6 april wordt voorbesproken.  

 

De heer Krul vraagt of de raadsleden voorafgaand aan de raadsvergadering van hedenavond weer een 

bundeling van de aangekondigde amendementen en moties, op volgorde van behandeling, toegezonden 

krijgen. De griffier bevestigt dit. 

 

De leden van de JAR worden benoemd. Hiervoor is slechts een afgevaardigde uitgenodigd. Als de 

coronamaatregelen niet meer aan de orde zijn is het de bedoeling dat zij een kort onderhoud met de 

raadsleden hebben.  

 

De griffier vraagt de heer Van der Born of de fractie van de PVV agendapunt 13 nog als bespreekpunt ziet, 

want er is aangegeven af te zien van het indienen van een motie. Hierop geeft de heer Van der Born aan 

dat dit agendapunt als hamerpunt kan worden afgedaan.  

 
6. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender inclusief stand van zaken afhandeling moties en 

toezeggingen en schriftelijke vragen 

De heer Krul ziet in het overzicht dat de termijn van beantwoording van twee schriftelijke vragen zijn 

verstreken zonder tussenbericht van het college, zoals wel in het Reglement van orde is bepaald. Dit 

betreft 2.31 ‘PVV over een harde aanpak van overlastgevende hangjongeren’ en 2.34 ‘D66 over de 

voortgang van de verbouwing van het voormalige postkantoor’. 

In de lijst van moties en toezeggingen zijn  

- nr. 95 over de herschikking van de schoolgebouwen van Scholen aan Zee en  

- nr. 99 over de pilot forensisch-psychiatrische cliënten GGZ-NHN   

is/wordt niet conform afspraak afgehandeld. De heer Krul verwacht hierbij een argumentatie, dus vraagt 

deze punten nog niet van de lijst af te voeren. 

Hiermee is de bestuurlijke termijnkalender 2020 - 2022, versie 1 april 2021, vastgesteld. 
 
7. Planning behandeling Kadernota 

Het presidium stemt in met het voorgestelde behandelschema van de Kadernota 2022-2025, waarmee: 

- de algemene beschouwingen niet van tevoren worden gedeeld met andere fracties en het college van 

burgemeester en wethouders;  

- de raadsvergadering op 7 juli 2021 om 15.00 uur begint; 

- de vergaderingen op 28 juni en 7 juli 2021 in principe worden gehouden in de stadshal van Theater De 

Kampanje, mits dit mogelijk is volgens de eerder vastgestelde ‘Routekaart vergaderen in coronatijd’. 

 

8. Voorstel tot het instellen van een selectiecommissie voor de aanbesteding van 

accountancydiensten in 2021 

Het presidium stemt in met doorgeleiding van het concept-raadsvoorstel tot het instellen van een 

selectiecommissie aanbesteding accountancydiensten 2021 voor behandeling in de raadscommissie. 

 

 

 



 

 

9. Eindverantwoordingen fractievergoedingen 2020 

Het presidium heeft geen op -of aanmerkingen en stelt de bedragen van de ter inzage gelegde 

eindverantwoordingen vast. 

 

10.  Rol van de commissievoorzitter en de rol van raadslid in de commissie 

De voorzitter van de commissie mag in de voorbereiding als raadslid handelen, maar mag hij/zij als  

voorzitter dan ook inhoudelijk meepraten in de commissie? Het presidium is van oordeel dat het raadslid in 

de voorbereiding actief mag meedoen, ook als deze voorzitter is. Echter tijdens de commissie is hij/zij 

technisch voorzitter, dus mag dan niet een actieve bijdrage leveren over dit onderwerp. 

 

11.  Rondvraag 

De voorzitter van de raad geeft aan hoe hij de raadsvergadering van afgelopen week heeft ervaren. Goede 

politieke discussie, goede voorbereiding van de stukken door de raad. Een digitale vergadering is moelijker 

te sturen, maar hij geeft aan dat hij de raadsvergadering pittig, maar ook als prettig, heeft ervaren. Hij heeft 

hiermee de cultuur voor het eerst mogen ervaren.  

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

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


