
BESLUITENLIJST PRESIDIUM 9 juni 2021 (via MS Teams)
Aanwezig: Jaco Brand, Haci Erdogan, Arco Strop, Herman Verweij, Ramon Pardo Kruidenier
en Jako Sterrenburg. 

Voorzitter: J.G.A. Paans
Griffier: A.J.A. Conrad-Smit
Verslaglegging: A.M. Bode-Huizer

Opening

1 Opening en vaststellen agenda
Besluit
De voorzitter heet iedereen welkom en opent deze vergadering. Dit keer met
twee dames van de griffie. I.v.m. komende vakantie van Antoinette Conrad
verzorgt Anneke Bode de verslaglegging. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2 Vaststellen verslag vergadering 12 mei 2021
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
N.a.v. het verslag gesproken over het online komen van de B&W-notulen. Deze
zouden uiterlijk binnen 3 weken online in te zien moeten zijn, maar is niet altijd
het geval. Gemeentesecretaris is hiervan op de hoogte gesteld.

 

Regulier

3 Terugblik vorige raadsronde
Besluit
Kort teruggeblikt op vorige week. Was een intensieve week die in een extra
presidiumvergadering op 2 juni ook al met elkaar besproken is. 
De portefeuillehouders zijn druk bezig zich in te werken op de dossiers.
Communicatie over hoe verder, wordt nog opgepakt. 
Gang van zaken rond wel / niet amendement in vorige raadsvergadering met
schorsingen en tussendoor benoeming van dhr Romeijn als commissielid, ook
besproken. 
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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:
Conceptagenda Commissie Bestuur en Samenleving: akkoord. RIB Uitwerking
samenwerking en transitiekosten betrekken bij Raadsvoorstel GR Sociaal
Drechtsteden. Voor de bespreking van dit raadsvoorstel voldoende tijd uittrekken
(tot 21.00 uur).Voorzitterschap: wordt afgestemd tussen PvdA en SGP. 
Concept-agenda Commissie Grondgebied: Raadsvoorstel opgang Nedersassen
als eerste bespreken. Mochten zich insprekers melden die niet digitaal-vaardig
zijn dan kan dat wellicht in Het Anker geregeld worden.Op verzoek van CDA ook
RIB Vooroverleg West-Kinderdijk 375 - Biggelmee en RIB
Ontwerpbestemmingsplan [...] Oost Kinderdijk nabij 99 als bespreekpunten
toevoegen. Mocht er te weinig tijd zijn, dan schuiven deze door naar een volgend
moment. Dit laatste ook meegeven aan eventuele insprekers als ze zich
melden.Wethouder Kraijo wordt gevraagd om voorafgaand aan de bespreking
van de RES kort te schetsen waarover nu wordt besloten en hoe zich dat
verhoudt tot moties en amendementen in de regio. Hoe worden die verwerkt?Op
16 juni is er een digitale Moties- en amendementenmarkt die raadsleden kunnen
benutten om de teksten van eventuele moties en amendementen af te stemmen
met fracties in de regio.Voorzitter: wordt in overleg tussen PvdA en SGP
bepaald.  Uitloopdatum Commissie Grondgebied: do 24 juni 2021. Op die avond
wordt wellicht ook een uitleg van de Perspectiefnota gegeven (als stuk
beschikbaar is).  Planning BIO's: BIO over waterkering plannen in september?
Mogelijke datum 16 september (is wel tijdens haven10daagse). In najaar ook
bezoek aan de Twijn en Molen Souburgh.   Voorraadagenda: Doorgenomen en
afspraken gemaakt hoe afstemming gaat plaatsvinden over wat er nog wel en
niet kan in deze collegeperiode. Voor verdere bespreking van dit punt wordt tijd
ingepland na 2e termijn Algemene beschouwingen (waarschijnlijk 8 juli).  Lijst
moties en toezeggingen: akkoord.   Doorlopende lijst ingekomen stukken tbv
raadsvergadering 29 juni 2021: Hieraan worden nog toegevoegd: *RIB
Onderzoek afspraken en toezeggingen bij ingebruikname van Anjerstraat 2
(Yunuz Emre moskee wordt toegevoegd aan deze lijst.*Het bij burgemeester en
griffie ingekomen verzoek om een coffeeshop te mogen starten. E.e.a. is strijdig
met recentelijk geactualiseerde APV.  N.a.v. ingekomen reactie van
Bouwmaatschappij De Lange en Van den Berg navragen bij wethouder Kraijo en
behandelend ambtenaar of dhr Van den Berg een reactie ontvangen heeft. Ook
naar inwoner dhr B. zou reactie kunnen (m.n. welke gevolgen zo’n ingezonden
brief kan hebben voor een bedrijf. Dit heeft de aandacht en wordt opgepakt via
burgemeester of individuele raadsleden).

5 Stukken komende raadsronde
Samenvatting besluit:
Commissie Bestuur en Samenleving: Rvst GR Sociaal Drechtsteden (hierbij ook
de RIB Uitwerking samenwerking en transitiekosten betrekken);   Rvst
Zienswijzen begrotingen GR’en 2022; Rvst Huisvestingsverordening onderwijs;
Rvst 1e Burap – wordt die avond voorafgaand aan commissie ook al in
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Auditcommissie besproken; RIB beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie
over aanrijtijden politie.Commissie Grondgebied: Rvst Opgang Nedersassen;
Rvst Vaststellen RES 1.0; Rvst Transitievisie warmte; Rvst vaststellen
speelruimtebeleidsplan; RIB Vooroverleg West Kinderdijk 375 - Biggelmee; RIB
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid
Oost-Kinderdijk nabij 9; RIB Voortgangsrapportage Zuidelijk Havengebied (NB -
Link in de RIB werkt niet  - er moet worden ingelogd op youtube! Vraag: waarom
is de bijgevoegde presentatie geheim, die is tijdens de bio immers ook al
gedeeld….- navragen bij Team RO); RIB Experiment loting binnen de
woonruimteverdeling;  RIB Jaarverslag OZHZ 2020; RIB te nemen besluiten voor
inwerkingtreding Omgevingswet; RIB 5e generatie mobiele communicatie (5G).

Sluiting

6 Rondvraag
Besluit
Naar aanleiding van een vraag van Jako Sterrenburg wordt gesproken over
periodieke herhaling van de Cursus Reanimatie. Dit wordt gezien als een
privé-aangelegenheid die raadsleden zelf naar believen al dan niet kunnen
voortzetten.   

Ramon Pardo Kruidenier brengt een heisessie voor de gemeenteraad ter sprake.
Na de zomerperiode zou het goed zijn om elkaar in informele setting te spreken
en energie op te doen richting de verkiezingen. 
Griffie pakt dit op. Datum moet bekend zijn bij de Algemene Beschouwingen.  

N.a.v. een vraag van Herman Verweij komt het voorzitterschap van de
werkgeverscommissie ter sprake. Met het vertrek van Teus Stam komt dit
vacant. Voorzitter neemt dit mee in zijn belronde langs fractievoorzitters.  

Gang van zaken tijdens raadsvergadering 29 juni doorgenomen. Wordt een
openbare fysieke vergadering maar publiek liever via live-uitzending. Pers wel
welkom in de zaal. Planning is om memo en persberichten te bespreken. Op dit
moment lijkt het er op dat de raad daarna afscheid neemt van wethouder Verheij.
Voorzitter doet in zijn belronde ook inventarisatie van wie het woord wil voeren.
Op andere data neemt wethouder Verheij ook afscheid van de medewerkers (8
juli in de middag) en externen (wellicht 1 of 2 juli) coronaproof, in en om De
Rederij.  

Op de agenda van raad 29 juni staan ondermeer: Memo burgemeester over de
ontstane politieke situatie; Afscheid van wethouder Verheij; Verlenging tijdelijke
benoeming wethouder Jongmans; Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste
wethouder Kraijo; Diverse benoemingen in de regio (Drechtraad,
Drechtstedenbestuur). Herbenoeming burgemeester vindt plaats 28 juni in
Provinciehuis.

Naar aanleiding van een vraag van Arco Strop wordt kort een update gegeven
van onze zieke griffier en wethouder.   
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Gang van zaken tijdens Algemene Beschouwingen wordt besproken. Nog
onbekend wanneer de stukken beschikbaar komen. 
Aanvangstijd 19.00 uur. Burgemeester zou ook dit graag fysiek - coronaproof -
doen. Dit wordt nog verder uitgewerkt. 
Er wordt ook bekeken of het nodig is om de uitloopavond (13 juli) te gebruiken,
dus deze nog gereserveerd houden.   

Op 11 september, 2021 staat het Open Huis van De Rederij gepland. De
gemeenteraad is gevraagd om ook een activiteit te organiseren. Het zou fijn zijn
als raadsleden  zoveel mogelijk aanwezig zijn (tijden worden nog bekeken). 
De voorzitter en Herman Verweij doen een voorzet die in volgend presidium
besproken wordt. 

7 Sluiting
Besluit
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun
inbreng en sluit hij de vergadering om 21.32 uur. 
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