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Vergadering: Presidium (digitaal via Starleaf) 

 

Classificatie: Openbaar 
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Deelnemers: 

 

de heer J.A. de Boer (voorzitter) 

de heer G. Assorgia  

mevrouw P.T. Bais 

de heer P. Blank  

mevrouw M. Boessenkool  

de heer H. van Dongen  

de heer J.P. van Donkelaar 

mevrouw K. van Driesten 

mevrouw S. Hamerslag  

de heer H.S. Mosk 

de heer M. Huisman (griffier) 

 

Afwezig: de heer V.H. van den Born 

de heer H.M. Krul 

mevrouw N. List i.v.m. 

technische problemen 

 

 

Verslag: M.C. Bakker  

 

 

 

1.  Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering.  

 

Werkconferentie over energiehuishouding (nadat eerder geplande in 2020 is vervallen in verband met 

Corona)  

De voorzitter vraagt of er draagvlak is voor één i.p.v. twee dagen in het najaar. Het presidium stemt in met 

een puur informerende dag voor alle raadsleden. De heer Blank stelt voor ook de avond erbij te betrekken 

voor de binding met elkaar.  

De nadere uitwerking van de werkconferentie wordt, inclusief een datumoptie, voor het eerstvolgende 

presidium geagendeerd. Afgesproken is dat bij de voorbereiding een aantal raadsleden worden betrokken. 
 

2.  Vaststellen agenda 

In de middag is het voorstel voor vergaderingen en bijeenkomsten fysiek en digitaal na het zomerreces 

naar de leden toegezonden. Dit wordt als laatste reguliere punt toegevoegd aan de agenda.  

 

3. Vaststellen openbare besluitenlijsten Presidium van 31 mei 2021 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.  Bijzonderheden voor juni (zie ook de bestuurlijke kalender)  
- Behandeling Kadernota: in het spoorboekje de belangrijkste aandachtspunten (zie bijlage). De griffier 

geeft aan dat er een wijziging is in het programma van 7 juli 2021: het diner zal om 17.30 uur 
aanvangen. Om 19.00 uur wordt de vergadering weer opgepakt. De aangepaste detailplanning wordt 
naar de raadsleden en collegeleden gemaild. 

- Presentatie aanbesteding Jeugdzorg Plus: RRN 30 juni. 
- Zomerreces: 12 juli t/m 20 augustus. Eerste commissievergaderingen vanaf 23 augustus.  
- Bestuurlijke ontmoeting Noordkop-gemeenten: vrijdag 27 augustus (‘save the date’ reeds verzonden, 

definitieve uitnodiging volgt nog). 
  
5. Evaluatie raadsvergadering van 14 juni 2021 en commissievergaderingen 

Op voorstel van de voorzitter stemt het presidium in met de wijziging van het onderwerp in  ‘Evaluatie 

vergaderronden’. Dit is dan inclusief informatiebijeenkomsten e.d.  

 



Naar aanleiding van de vraag van de heer Mosk over de aanwezigheidscontrole bij aanvang van de 

raadsvergaderingen antwoord de voorzitter dat hij dit op grond van de wet verplicht is bij een digitale 

raadsvergadering dit op deze manier door te nemen.  

 

Mevrouw Hamerslag heeft zich gestoord aan de sturing en onderbrekingen van de voorzitter tijdens de 

vergadering van de commissie Bestuur en Middelen. Zij stemt haar bevindingen verder af met de voorzitter 

van deze commissie. Ook maakt zij van de gelegenheid gebruik de spreektijdregeling onder de aandacht 

te brengen. Zij vraagt of het mogelijk is dat voorafgaand aan de elk agendapunt kan worden gemeld 

hoeveel tijd er nog is. De voorzitter geeft mee dat 13 minuten spreektijd met elkaar is afgesproken.  

 

De heer Van Dongen merkt op graag te zien dat een persoon per fractie de woordvoering doet. 

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

toezeggingen en schriftelijke vragen 

Het presidium heeft geen opmerkingen en stelt de bestuurlijke termijnkalender 2020-2022 vast. 

 
7. Evaluatie werkwijze raad en commissies 

De leden discussiëren over de wijze van debatvoering. Tijdens de behandeling van de kadernota kondigt 

de heer Blank aan met een voorstel te komen over de duale invulling in de huidige tijd/maatschappij. 

 
Het presidium besluit:  

1. kennis te nemen van de resultaten van de evaluatie van de werkwijze raad en commissies;  

2. in te stemmen met de in deze memo opgenomen conclusies en aanbevelingen;  

3. het college van burgemeester en wethouders vervolgens in de gelegenheid te stellen uiterlijk 6 juli 
2021 een reactie te geven op de conclusies een aanbevelingen;  

4. de griffier opdracht te geven namens het presidium een raadsvoorstel op te stellen ter behandeling 
in de commissie Bestuur en Middelen en de raad direct na het zomerreces;  

5. de agendacommissie te verzoeken de behandeling als genoemd onder punt 4 in de bestuurlijke 
termijnkalender op te nemen.  

 

8. Activiteiten raadscommunicatie na het zomerreces 

Het presidium besluit de activiteit Gast van de Raad vanaf september 2021 weer te gaan organiseren. 

Uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.  

 

De Ideeënmarkt wordt nog even aangehouden.  

De heer Van Dongen vraagt eerst uit te zoeken welke acties zijn ondernomen voortvloeiende uit de drie 

ideeën van de vorige markt. Vraag is wat het college ermee heeft gedaan of nog moet doen. In het 

volgende presidium op 13 september 2021 zal hierover terugkoppeling worden over geven.  

 

De griffier merkt op dat de raad zelf budget beschikbaar kan stellen voor de ideeënmarkt.  

 

In aanvulling op de activiteiten wordt gekeken of de activiteit Raadslid in de klas na het zomerreces weer 

kan worden opgepakt. 

 

9.  Eindverantwoordingen fractievergoedingen 2020 

Het presidium stelt de bedragen van de eindverantwoordingen fractievergoedingen 2020 van de fracties 

van de Seniorenpartij en VVD vast. 

 

10. Voorstel voor vergaderingen en bijeenkomsten fysiek en digitaal na het zomerreces 

Het presidium besluit: 
1.  bij het veiligheidsrisiconiveau 1 en 2 alle reguliere commissievergaderingen fysiek te houden aan de 

Kerkgracht;  

2.  de commissievergaderingen op de maandag, dinsdag en woensdag plaats te laten vinden;  

3.  bij het veiligheidsrisiconiveau 1 en 2 de raadsvergaderingen alleen in de Stadshal van theater De 
Kampanje te houden als de 1,5 meter maatregel nog van toepassing is; bij het vervallen van de 1,5 
meter maatregel wordt vergaderd aan de Kerkgracht  

4.  de volgende commissievergaderingen optioneel, ter beoordeling van de voorzitter, digitaal of fysiek te 
houden:  
 Agendacommissie;  

 Auditcommissie;  

 Presidium.  

 

11.  Rondvraag 

Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 



 

 
- Ter kennisname en informatie:  
Eerstvolgende vergadering: 13 september 2021 om 18.00 uur.  


