
ACTIELIJST PRESIDIUM

Datum : 23 februari 2022 

De laatste actielijst is in het presidium van 1 december 2021 t.k.n. meegezonden. De lijst is aangevuld met de toezeggingen uit de laatste 3 vergaderingen.

Datum Toezegging Stand van zaken Gereed

12.05.2021 Corona-situatie Presidium wil graag periodieke update van corona-situatie in het dorp. 

De burgemeester zal wanneer dit nodig is, het bespreken in de commissie. Lang 
lopende toezegging, advies: Gereed

x

08.09.2021 Voorzitterschap werkgeverscommissie Commissie bepaalt wie voorzittersrol op zich neemt. Terugkoppeling via presidium.

De commissie heeft Arco Strop tot voorzitter gekozen (presidium 2 februari). 

x

08.09.2021 Kennismaking nieuwe vervoerder 
waterbus

Ingepland voor 12 april x

08.09.2021 Bijpraten financiële situatie renovatie 
Rederij

Is gebeurd op 2 februari  x

29.09.2021 Jeugddebat Debat tussen leerlingen groep 8 van De Twijn zal onder onderwijstijd moeten 
plaatsvinden. 
Okt 2021: Gevraagd: Schoolleiding en behandelend ambtenaar horen graag of 
raadsleden dit haalbaar achten. 
Nov 2021: Teruggekoppeld dat presidium denkt dat het lukt maar wel aan het einde 
v.d. dag. 
15 nov: School ziet het dit schooljaar niet zitten. Ze moeten op dit moment alle zeilen 
bijzetten ivm Corona.  

x

29.09.2021 Kennismaken directeur SWEK Ingepland voor 12 april x

29.09.2021 Bezoek Molen Souburgh Was uitgesteld na schriftelijke vragen VVD; beantwoording gereed en behandeld. x



Bezoek was op 20 november 2021 n.m. 
22 nov: Simav mailde dat er maar 2 raadsleden aanwezig waren. SIMAV toch wel 
teleurgesteld; ook dat er niemand van de VVD was.

29.09.2021 Dijklint Het presidium om een werkbijeenkomst met een integrale visie op de verkeersdrukte 
dijk. 
1 okt: Griffie heeft dit uitgezet bij Team RO en Peter vd Hoek. 
1 nov: nagevraagd; prijsopgave gevraagd bij Goudappel. Terugkoppeling staat 
gepland voor  presidium 1 december 2021. 
26 nov: Nagevraagd bij Peter vd Hoek
30 nov: Als Goudappel allerlei gegevens moet aanleveren en de bijeenkomst 
begeleiden kost dat 9000 euro. Wie betaald?
20 jan: Informatiebijeenkomst Dijklint heeft plaatsgevonden. 

x

29.09.2021 Art. 213a onderzoek Raad wil graag betrokken worden bij eindrapportage; 
23 nov: Rapport in Auditcie 23 nov geweest. 
30 nov: Voorraadagenda: RIB komt in december.

RIB 213A onderzoek is behandeld in commissie 15 februari. 

x

29.09.2021 BIO Woonkracht10, BIO Armoede en 
werkbezoek Coatinc

Op lijst geplaatst voor BIO's. Kan hier eraf. x

4.11.2021 Acties t.a.v. verkiezingen Data zijn gereserveerd en acties uitgezet. 
- Lijsttrekkersdebat 10 maart
- Verkiezingsmarkt 12 maart
- Duidingsdebat 17 maart
- Heisessie nieuwe raad 13/14 mei plannen. Staat op de agenda van het 

presidium.

x

01.12.2021 Vorm raadsstukken Vraag griffie: Goed monitoren of een stuk een raadsinformatiebrief is of een 
raadsvoorstel.

Gesprekpunt voor het overleg griffie/MT  - Griffie tracht hierop extra alert te zijn. 

x

01.12.201 Update Reglement van Orde Het Reglement van Orde krijgt een update bij de start van de nieuwe gemeenteraad.



18.01.22 Evaluatie jaarwisseling Toegezegd voor februari.

02.02.22 De griffie wordt gevraagd te kijken 
naar het afschermen van geheime 
bijlagen.

Wordt meegenomen bij installatie GRID-account, dubbele identificatie. 

De griffie probeert extra alert te zijn op afscherming van geheime bijlagen of bijlagen 
met privacy-gevoelige informatie. 

x

02.02.22 Ambtsgebed Het gesprek over het ambtsgebed wordt meenomen in het update van het RvO.
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