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OPENBARE BESLUITENLIJST
PRESIDIUM  

5 OKTOBER 2022
Locatie: Stuurhut

Aanwezig: Jaco Brand, René Zonnebeld (vervangt Wim van Krimpen), Herman Verweij, Arco Strop, 
Jacco Schook, Jako Sterrenburg, Petra Paulides (wnd. griffier), Ingrid de Gruijter (verslag)
Voorzitter: J.G.A. Paans

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Het presidium vergadert per 
heden in de Stuurhut, hiervoor is de tag van de fractievoorzitters aangepast. Verzoek is om 
hier zorgvuldig mee om te gaan. Fractievergaderingen en overige bijeenkomsten blijven 
plaatsvinden in de daarvoor bestemde vergaderruimten op de begane grond en de eerste 
verdieping t/m Ruim.
De agenda wordt vastgesteld.

2 Vaststellen verslag presidium 31 augustus 2022

Het verslag van 31 augustus wordt ongewijzigd vastgesteld.

AFGELOPEN EN KOMENDE RAADSRONDE

3 Evaluatie vergaderingen en bijeenkomsten

De heisessie wordt positief gewaardeerd door het presidium. Verslag van deze bijeenkomst 
komt op de agenda van het volgende presidium. Jacco Schook wil het punt over de 
opkomst bij de verkiezingen dan ook adresseren. 
Commissie Grondgebied van 13 september: Jaco Brand meldt dat vooraf afstemming is 
geweest in het presidium over vraagstelling aan de portefeuillehouder, in de commissie 
werd hier van afgeweken. Dit wordt teruggekoppeld aan het desbetreffende commissielid. 
Wenselijk om de lijn van het presidium aan te houden. 

4 Aanstaande vergaderingen & bijeenkomsten

a. Auditcommissie 11 oktober vervalt. Wél zal in kleiner verband de evaluatie van de 
Rekenkamer worden besproken. Er wordt afstemming gezocht met de accountant om een 
afspraak te maken voor de kennismaking. 
b. BIO Ruimtelijke plannen gaat door.
c. Werksessie minimabeleid vervalt. Bezoek Brughuis zou hiervoor in de plaats komen op 
13 oktober, hiervoor wordt een nieuwe datum gezocht, bijvoorbeeld 13 december 
(afstemmen met de portefeuillehouder).
d. BIO Begroting 18 oktober gaat door.
e. Commissievergaderingen 18 oktober starten om 20.00 uur. 
Commissie Grondgebied in Ruim, voorzitter Jaco Brand:
Raadsvoorstel vaststelling erfgoedverordening - beslispunten moeten worden aangepast en 
het presidium vraagt of een was/wordt lijst kan worden toegevoegd.
Raadsmemo over het gascontract wordt toegevoegd aan de agenda als bespreekstuk. 
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Vraag aan de portefeuillehouder is of de memo nog actueel is of dat er nieuwe feiten zijn.
Commissie Bestuur en Samenleving in de Raadzaal, voorzitter Arjan Dekker:
Volgorde op de agenda wordt aangepast. 1) BURAP-1 GRS, 2) Liquidatieplan Drechtwerk 
3) Wijziging GR Sociaal. Deze punten worden gezamenlijk als één bespreekpunt 
behandeld. Daarna volgen de overige punten. Toegevoegd wordt aan deze agenda de RIB 
Aanpak Oud & Nieuw.
Lijst ingekomen stukken: over de brief van de buurtvereniging Drentse Buurt zal de PvdA 
schriftelijke vragen stellen.
Lijst moties en toezeggingen: toezegging 9 februari 2021 (locatie voormalige 
brandweergarage Nicolaas Beetsstraat). Hier staat vermeld dat dit is uitgevoerd, volgens 
het presidium is dit niet het geval. Op de lange termijnagenda staat 'onderzoek gemeentelijk 
maatschappelijk vastgoed' vermeld bij Q2 2022, dit moet waarschijnlijk Q3 zijn? En verder 
op de lijst staat 'Toekomst Nicolaas Beetsstraat' als PM genoemd. Het presidium vraagt 
verduidelijking op dit onderwerp. 
f. BIO Integraal Veiligheidsbeleid 20 oktober gaat door. 
g. Auditcommissie 1 november ter voorbereiding op de begroting: gaat door.
h. Raadsvergadering 1 november (reguliere stukken) gaat door.
i. Raadsvergadering 8 november, Begrotingsraad start 19.00 uur. In behandeling 
beschouwend, niet inhoudelijk op projecten. Streven is om de spreektijd van de fracties 
rond vijf minuten te houden. Oproep aan de fracties is om bij de behandeling twee dossiers 
te noemen waarop de fractie de raad meer in positie wil brengen en waar dit dan uit 
bestaat. 

 

5 Lange termijnagenda gemeenteraad

Presidium wil het verschil weten tussen het onderzoek gemeentelijk vastgoed en 'toekomst 
Nicolaas Beetsstraat'.
Formulering inzake de manegelocatie graag aanpassen.
Vraag bij Vang reconstructie: hier staat vermeld 'er is meer tijd voor participatie traject 
nodig'. Betekent dit dat het stuk in de raad van december komt of later?
Vraag bij de nota Ruimtelijke kwaliteit: deze is aangehouden in de raadsronde van 
september, kan dit wachten tot 2023? Dit in verband met de omgevingswet die van kracht 
wordt.
Presidium wenst duidelijkheid in de processtappen rond de locatie Zijderveld. Wanneer 
komt welk onderdeel naar de raad en wat is de rol van de raad bij het behandelen van het 
principeverzoek.  

6 Verzoeken, uitnodigingen en overzicht lijst beeldvormende informatieve 
bijeenkomsten

a. Haven Zuid 13-12 vervalt. Mogelijk kan op die datum de kennismaking in het Brughuis 
worden gepland (afstemmen met portefeuillehouder)
Voorzitterstraining 17 november: toevoegen Jacco Schook aan de deelnemerslijst.
Voorstel presentatie techniek cameravolgsysteem: Jako Sterrenburg, Jacco Schook, Arco 
Strop en René Zonnebeld willen deelnemen.
BIO Integriteit, wordt indien mogelijk in Landvast gehouden.
b. BIO Ondernemersfonds: komt volgende keer terug in het presidium.

ORGANISATORISCHE ZAKEN 

7 Verordening voor de raad en raadscommissies 2022 - Voorstel

Griffie doet laatste check op punten die benoemd zijn in de heisessie. Voorstel gaat als 
hamerstuk naar de raad van 1 november.

8 Verordening organisatie en werkgeverschap griffie  - Voorstel
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Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 1 november.

9 Praktische zaken raad

Vergaderschema 2023: opzet januari wordt (in verband met extra te plannen 
vergaderingen) bekeken door Arco Strop en griffie. Hier komt een voorstel voor.
Voorstel proces keuze dossiers: komt terug in de begrotingsraad.
Initiatiefvoorstel situatie zwembad: Eric Boersma (vz), Stavros Barzas en Remco de Boer 
zullen deelnemen in de voorbereidende commissie. PvdA laat deelname nog weten. Griffier 
ondersteunt de commissie. Taak van de commissie is het formuleren van een 
onderzoeksvraag en de uitvraag voor een bureau.

10 Mondelinge terugkoppeling werkgeverscommissie door A. Strop

Arco Strop koppelt terug uit de werkgeverscommissie. Er komt vanuit de 
werkgeverscommissie, ondersteund door het presidium, een raadsvoorstel voor de werving 
van een commissiegriffier, er wordt bekeken hoe de financiële verantwoording plaatsvindt 
(begroting, begrotingswijziging of via de burap. Griffie stemt dit af).  

SLUITING

11 Rondvraag

Jaco Brand verwijst naar een eerder gestuurde mail met vragen vanuit zijn fractie over de 
Blokweerweg. Door omstandigheden zijn deze vragen niet beanwoord, de griffie heeft de 
mail inmiddels doorgestuurd naar de gemeentesecretaris.
Arco Strop meldt dat de vacature voor een nieuwe burgemeester vrijdag 7 oktober 
opengesteld wordt. Oproep om hier zelf ook aandacht aan te besteden via de sociale 
media. 
Jacco Schook geeft aan dat de notulen van B&W op de website achter lopen.
Verder vraagt Jacco Schook wat het beleid is van het uitzenden van vergaderingen. Raad 
en commissies worden uitgezonden, BIO's en werkbijeenkomsten niet.
Jako Sterrenburg vraagt naar de notulen van de werkgroep LHBTI en naar het vervolg. De 
griffier meldt dat een nieuwe datum wordt gezocht en dat de notulen volgen.
Jako Sterrenburg vraagt ook of het bezoek aan de Beweegschool nog op de planning 
komt. Geadviseerd wordt om dit vanuit individuele fracties op te pakken.
Petra Paulides is deze vergadering voor het laatst aanwezig bij het presidium als 
waarnemend griffier. Zij blikt terug op een hele mooie periode. Het presidium bedankt Petra 
Paulides voor al het werk dat zij heeft verricht. 
De voorzitter meldt dat rond invulling van vacatures in de organisatie stappen zijn gezet. 

12 Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit om 21.20 uur de vergadering.


