
BESLUITENLIJST PRESIDIUM d.d. 29 september 2021

Aanwezig: Jaco Brand, Wim van Krimpen, 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 allen welkom. Tijdens deze
vergadering wordt Haci Erdogan vervangen door Wim van Krimpen.

2 Vaststellen besluitenlijst presidiumvergadering 8 september 2021
Besluit
De besluitenlijst van 8 september wordt ongewijzigd vastgesteld.

N.a.v. de besluitenlijst vraagt Herman Verweij naar stand van zaken
interim-bestuur SWA (actie Griffie).
Ramon Pardo Kruidenier vraagt om een update rondom de cursus Politiek Actief.
De voorzitter geeft aan dat de griffier versterking krijgt en vandaar uit zal de
cursus Politiek Actief snel opgepakt gaan worden. Bij het volgende Presidium
volgt meer nieuws hierover.

Regulier

3 Terugblik vorige raadsronde
Besluit
Presidium blikt terug op de raadsvergadering van dinsdag 28 september met
twee waardevolle afscheidsmomenten en diverse benoemingen. Het Presidium
benoemt de rol van de raad en het college bij insprekers in de
commissievergaderingen. De fractievoorzitters zijn content met de mix van
fysieke en digitale vergaderingen en de uitzending van de vergaderingen.
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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 Agendas komende raadsronde
Samenvatting besluit:
De agenda wordt opgesplitst in een commissie Grondgebied en een commissie
Bestuur en Samenleving. Commissie Grondgebied: Bespreekstukken zijn
raadsvoorstel Sanering speelplaats Kerkstraat, raadsvoorstel Groeiagenda, rib
5G mobiele communicatie, rib beantwoording schriftelijke vragen PvdA
gehandicaptenparkeerplaatsen en kaarten en de rib Regionale KlimaatAdapatie
Strategie. De rib OZHZ begroting en jaarrekening is een ingekomen stuk. Jaco
Brand is voorzitter.Commissie Bestuur en Samenleving: Rib 1ste Burap SOJ,
raadsvoorstel Wijziging tekst GRD en raadsvoorstel inzake niet-openbare
informatie en Register geheime stukken zijn bespreekstukken. De rib
Jaarrapportage Gegevensbescherming is ingekomen stuk. Haci Erdogan is
voorzitter.Planning Bio's: Bio's 30-9 zijn digitaal. De bio's van 7 en 14 oktober zijn
fysiek in de Rederij. De bio met bestuur Woonkracht10 wordt verplaatst tot na de
verkiezingen (tenzij dit op grote bezwaren stuit bij Woonkracht10). De griffie
wordt verzocht de kennismaking met de dir. SWEK en VRZHZ en de nieuwe
vervoerder Waterbus te koppelen aan een raads/commissievergadering.
Werkbezoek aan Coatinc wordt verplaatst tot na de verkiezingen. Presidium stelt
een jeugddebat voor in de Twijn (actie Griffie) en verzoekt de griffie een datum te
plannen voor een bezoek aan molen Souburgh op een zaterdag. Bio Dijklint
wordt inhoudelijk voor besproken en Presidium vraagt om een werkbijeenkomst
met een integrale visie op de verkeersdrukte dijk.De bio Armoede wordt
verplaatst tot na de verkiezingen. Heisessie raad op 29 oktober wordt voor
besproken en besloten wordt een bijeenkomst te plannen vanaf 17.00/17.30 uur
over Polarisatie/waar staan we in de samenleving en een ontspannen samen
zijn. Dit op 28 of 29 oktober (afhankelijk van sprekers en
organisator)Voorraadagenda: het Presidium spreekt zijn zorgen uit over de
maanden november en december. Voorzitter deelt deze zorgen en gaat hierover
in gesprek met het MT. Lijst moties en toezeggingen: De voorzitter stelt voor om
de lijst op te schonen dmv een raadsvoorstel in de ronde van oktober.
Ingekomen mail: Arco Strop vraagt om een aparte map in i-babs/go met brieven
die betrekking hebben op het verkiezingsprogramma (actie Griffie).

5 Stukken komende raadsronde
Samenvatting besluit:
De stukken voor de komende raadsronde worden doorgenomen. Griffie zal
zorgen voor een leesbare bijlage bij het raadsvoorstel inzake niet-openbare
informatie.De voorzitter meldt de voorbereiding van een rib transitie op de
voortgang bedrijfsvoering/SCD en vraagt het Presidium om deze later toe te
mogen voegen aan de stukken van het raadsvoorstel transitie GR sociaal. Het
Presidium is akkoord.

Sluiting

6 Rondvraag
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Besluit
Vergaderschema 2022: Er zijn geen opmerkingen vanuit de fracties. Het
vergaderschema 2022 zal op de doorlopende lijst ingekomen stukken voor de
raad van 26 oktober worden geplaatst.

GO-app: Het Presidium spreekt af dat tot en met de begrotingsraad van 9
november de stukken via i-babs en de go-app worden aangeleverd. Vanaf de
begrotingsraad zullen de stukken alleen via de go-app worden aangeleverd.
I-babs zal tot na de verkiezingen beschikbaar blijven voor de raad, zodat men
hun persoonlijke aantekeningen kan archiveren.

Het Presidium bespreekt de opzet van de begrotingsraad op 9 november en
houdt dezelfde spreekvolgorde aan als vorig jaar.

Arco Strop deelt vanuit de werkgeverscommissie mee dat de griffier vanaf 11
september ondersteuning krijgt van Dominique vd Leek (inhuur), extra uren
Anneke Bode en in gesprek is met Eelco Groenenboom voor projectmatige
ondersteuning op de cursus Politiek Actief, de heisessie van de raad en de
verkiezingen. Dit betekend een overschrijding van het budget en hiervan zal
melding worden gemaakt in de 2e Burap.

Ramon Pardo Kruidenier benoemt zijn enthousiasme over de uitvoering van het
artikel 213a onderzoek en vraagt de voorzitter om de raad te betrekken bij de
eindrapportage. De voorzitter geeft aan de raad graag ruimte te geven en gaat
zich bezinnen hoe dit vorm gegeven kan worden.

 

7 Sluiting
Besluit
De voorzitter dankt allen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.45 uur.
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