
BESLUITENLIJST PRESIDIUM d.d. 12 mei 2021

Aanwezig: Jaco Brand, Haci Erdogan, Arco Strop, Herman Verweij, Ramon Pardo
Kruidenier, Jako Sterrenburg

Voorzitter: J.G.A. Paans
Griffier: A.J.A. Conrad-Smit

Opening

1 Opening en vaststellen agenda
Besluit
De voorzitter opent de vergadering en heet alle deelnemers welkom. De agenda
wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Vaststellen verslag vergadering 25 maart en 31 maart 2021
Besluit
De besluitenlijsten van 25 en 31 maart worden ongewijzigd vastgesteld. 

N.a.v. de besluitenlijst van 31 maart meldt Ramon Pardo Kruidenier dat de
notulen van het college van 9 maart nog niet online staan. Hij heeft hierover
contact opgezocht met de gemeentesecretaris.

Regulier

3 Terugblik vorige raadsronde
Besluit
De raadsronde van april wordt doorgenomen. Het proces rondom het
raadsvoorstel Transferium komt aan de orde. De kernboodschap is dat het
proces niet goed is verlopen en bij het portefeuilleoverleg RO zal aandacht
gevraagd worden voor de rol van de gemeente bij particuliere ontwikkelingen.
Rondom het dossier gebedsoproep Ynus Emre Moskee wil het Presidium tot een
afronding komen. Afgesproken wordt dat de huidige raadsinformatiebrief op de
doorlopende lijst ingekomen stukken van de raad wordt geplaatst. Het Presidium
geeft het college de ruimte om besprekingen met het bestuur van de moskee te
voeren. Zodra dit is afgerond zal er een afhandeling van de stukken plaats
vinden in de commissie/raad.
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Komende raadsronde

Het presidium oordeelt of de stukken rijp zijn voor besluitvorming en stelt de agenda's voor
de komende raadsronde vast.

4 Agenda's komende raadsronde
Samenvatting besluit:
Commissie Grondgebied: Bij de bespreking van het raadsvoorstel Kaders
Kinderdijk wordt de raadsinformatiebrief Voortgang Uitvoeringsprogramma
Kinderdijk betrokken en bij het raadsvoorstel Omgevingsvisie wordt de
raadsinformatiebrief Bruidsschat Omgevingswet betrokken. De
raadsinformatiebrief Participatiewet gaat als ingekomen stuk naar de commissie
Bestuur en Samenleving. Jaco Brand is voorzitter.Commissie Bestuur en
Samenleving: Raadsvoorstel zienswijze Jaarrekening en begroting VR ZHZ gaat
direct door naar de raad (ivm bijeenkomst van woe 19 maart). De memo
Voortgang aanbesteding Oude Bibliotheek komt als bespreekstuk op de agenda.
De raadsinformatiebrief onderzoek afspraken en toezeggingen Unuz Emre
Moskee wordt verdaagd naar een volgende commissie. Haci Erdogan is
voorzitter.Voorraadagenda: Ramon Pardo Kruidenier vraagt naar het
raadsvoorstel Grondstoffenplan (griffie checkt dit). Herman Verweij en Arco Strop
geven aan dat er zorgen zijn over het doorschuiven een aantal
vastgoeddossiers, zoals bijvoorbeeld Participand en Nic. Beetsstraat en vragen
hier nadrukkelijk aandacht voor te hebben bij het college. Planning Bio's: de bio
bezoek Molen Souburgh wordt opgeschoven in de tijd. Ramon Pardo Kruidenier
vraagt om een Werkbijeenkomst met de raad ter voorbereiding op de PPN. De
voorzitter neemt dit mee naar het college. In het Presidium is aandacht voor de
aanlevering van voorbereidende stukken voor een bio. Afgesproken wordt dat de
beschikbare informatie wordt gedeeld met de raad en dat een bio bedoelt is voor
informatie delen en opinievorming. Er kan de raad geen mening worden
gevraagd. Dit zal wellicht in een memo aansluitend aan de bio via het Presidium
in een commissie worden gedaan. De Bio's voor 20 en 27 mei zijn akkoord. De
kennismaking met de Twijn wordt verschoven tot na de zomervakantie
gecombineerd met eventueel een bio in de Twijn. Het college wordt gevraagd het
werkbezoek aan Nedcoat voor na de zomervakantie op te pakken. Ingekomen
mail: er worden nog stukken toegevoegd aan de doorlopende lijst.N.a.v. de
ingekomen brief over de plannen in de Polderstraat is er vanuit het Presidium
behoefte aan een memo over de status van dit project. 

5 Stukken komende raadsronde
Samenvatting besluit:
Het Presidium gaat akkoord met de behandeling van de aangeleverde stukken
voor de raadsronde van mei. Aan het raadsvoorstel jaartukken en begroting VR
ZHZ wordt de concept zienswijze nog toegevoegd en deze gaat direct door naar
de raad van 25 mei. De raadsinformatiebrief over de Yunuz Emre Moskee gaat
door naar een volgende commissie. 

Sluiting

6 Rondvraag
Besluit
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- Jako Sterrenburg doet een mededeling vanuit zijn fractie. Tevens vraagt hij
naar de cursus Politiek Actief die in enkele gemeente gegeven wordt. De
voorzitter geeft aan dat deze cursus door de bezetting op de griffie op een lager
plan is gezet. Hij hoopt dit na de zomervakantie wellicht op te kunnen pakken.

- Het Presidium gaat akkoord met de regionale digitale motie- en
amendementenmarkt op 16 juni.

- De voorzitter geeft aan in de commissie Bestuur en Samenleving terug te
komen op de vraag naar een periodieke update van de corona-situatie.

- Voor het artikel 213a onderzoek zullen Ramon Pardo Kruidenier en een
vertegenwoordiger vanuit de CDA fractie zich opgeven.

- Het Presidium wordt op de hoogte gesteld van de voorgenomen overstap naar
E-besluit (ipv Mozaiek) en de daarbij horende GO-app. Dit systeem zal in het
najaar definitief gaan draaien en in de tussentijd wordt de go-app getest en zal
deze synchroom meedraaien.

- De voorzitter deelt mee dat hij in het Presidium van juni met een voorstel wil
komen over het fysiek/digitaal vergaderen voor de maand juli/Algemene
Beschouwingen. Het is mogelijk om fysiek te vergaderen op de Rederij, maar
onder strenge voorwaarden en regels ivm Corona en de beveiliging. De griffie
komt met meer informatie hierover.

7 Sluiting
Besluit
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt een
ieder voor zijn inbreng.
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