
PRESIDIUM
Besluitenlijst presidiumvergadering 23 februari 2022
  
Aanwezig Wim van Krimpen, Ramon Pardo Kruidenier, Albert Brasser, Jako Sterrenburg, 

Margreet de Deugd, Herman Verweij, Petra Paulides (wnd. griffier), Anneke Bode 
(verslaglegging), Jaap Paans (voorzitter).

Voorafgaand aan dit overleg vond n.a.v. een ingekomen brief (persoonlijke brief gericht aan alle 
raads- en commissieleden)  een gesprek plaats met wethouder Jongmans over jeugdhulp 

1. Opening en vaststellen agenda  
De voorzitter opent de vergadering om 20.20 uur. 

2. Vaststellen besluitenlijst 2 februari 2022
De besluitenlijst van vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De actielijst presidium wordt gewaardeerd. Afgehandelde items worden na de vergadering 
afgevoerd zodat de lijst actueel blijft.  

3. Evaluatie vergaderingen en bijeenkomsten 
De laatste vergaderingen en bijeenkomsten worden kort doorgenomen. 

a. Werkgroep Omgevingswet 3 februari
b. Actief in de politiek 9 en 16 februari

De Cursus Actief in de politiek was op 9 februari goed bezocht, maar op de 16e iets minder. 
Wordt afgesproken om dit over een jaar of 2 nogmaals te houden. 

c. Commissievergaderingen 15 februari
d. Avond over de omgevingswet 17 februari
e. Verkiezingsavond RTV Rijnmond 22 februari in Landvast
f. Auditcommissie 22 februari

In de Auditcommissie is afgesproken om contact te leggen met Deloitte. Ramon Pardo heeft 
dat hedenmorgen gedaan en er zal een gesprek worden ingepland. 

g. Raadsvergadering 22 februari
Naar aanleiding van het amendement wordt gesproken over de vergadercyclus. Dit komt 
aan de orde bij de heisessie op 13/14 mei met de nieuwe raad. Terugkoppeling uit het 
presidium volgt normaliter de dag na de vergadering. 

4. Aanstaande vergaderingen & bijeenkomsten 
a. Verkiezingsdebat Alblasserdam, 10 maart 19.30-21.00 uur

Opzet voor het verkiezingsdebat doorgenomen. De thema's van de stellingen worden 
verstrekt, maar op de avond zelf wordt geloot door de gespreksleider welk thema aan de 
orde komt en wie er debatteren. Griffie werkt dit verder uit.  

b. Verkiezingsmarkt 12 maart, geen bijzonderheden. 
c. Duidingsdebat 17 maart

Doorgenomen. Na afloop komt het presidium kort bij elkaar om te bespreken hoe verder. 
d. Afscheid gemeenteraad 24 maart

Besproken. Wordt gezien als een buitengewone raadsvergadering dus zonder vaste 
agendapunten als insprekers en actualiteiten. 



De vertrekkende raadsleden vormen de commissie voor de geloofsbrieven, dat zijn dan Arie 
van 't Zelfde en Harrold van Vliet. Overige leden nader in te vullen zodra de definitieve 
uitslag bekend is (21 maart).  

e. Installatie nieuwe gemeenteraad 30 maart
Concept-agenda installatie gemeenteraad is gereed. Wordt gezien als een buitengewone 
raadsvergadering dus zonder de vaste agendapunten als insprekers en actualiteiten. 

f. Welkom avond nieuwe gemeenteraad 5 april
T.z.t. volgt nadere info. 

5. Voorraadagenda
Akkoord. 

6. Verzoeken, uitnodigingen en overzicht lijst beeldvormende en informatieve bijeenkomsten. 
a. De inwerkavond gepland op 31 maart vervalt. 
b. Het overleg van de werkgroep Veilig samen-leven 10 maart vervalt ivm verzetten 

lijsttrekkersdebat. 
c. Werkbijeenkomst over samenwerking Sociale Dienst Drechtsteden en Drechtwerk 

Bijlage: verzoek wethouder Jongmans.
Bijlage: Lijst beeldvormende en informatieve bijeenkomsten 23 februari 2022.

Akkoord, geen bijzonderheden. 

7. Voorbereiding heisessie 13 /14 mei
Heisessie in de Schildkamp in Asperen kort besproken. Griffie werkt de thema's 'Integriteit en 
Ondermijning', 'Wat voor raad willen we zijn en welke afspraken horen daarbij' verder uit.
Tijden: start vrijdagmiddag 13.30 uur (inloop v.a.. 13.00u), einde zaterdagmiddag 13.00 uur. 

8. Mondelinge terugkoppeling werkgeverscommissie
Herman Verweij koppelt terug over budget raad en griffie. De griffie gaat een eigen werkruimte 
krijgen in De Rederij: vergaderkamer Verolme wordt ingericht met 2 bureaus. Verder doet hij nog 
mededeling over de personele situatie bij de griffie. 

9. Rondvraag
Margreet de Deugd vertelt dat het verkiezingsbord bij de Oude torenbrug weggewaaid is en 
vraagt of er nog een nieuwe komt. 
De voorzitter weet er van af. 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur. 
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