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OPENBARE BESLUITENLIJST
PRESIDIUM  

23 NOVEMBER 2022
Locatie: Stuurhut
Toelichting: In de kalender van e-besluit staan op 23 en 30 november een Presidium gepland. Die 
van 30 november komt te vervallen.

Aanwezig: Jaco Brand, Wim van Krimpen, Herman Verweij, Arco Strop, Jacco Schook, Jako 
Sterrenburg, Simone van Heeren (gemeentesecretaris; aanwezig bij agendapunt 1), Margreet de 
Deugd (wethouder, aanwezig bij agendapunt 1), Ingrid de Gruijter (griffier)
Voorzitter: J.G.A. Paans

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda

De gemeentesecretaris en wethouder de Deugd (portefeuillehouder P&O) zijn aanwezig om 
een toelichting te geven over stand van zaken en ontwikkelingen in de organisatie. Goed 
om in opmaat naar de behandeling van de Perspectiefnota in de zomer hier opnieuw over 
te spreken.  

2 Vaststellen besluitenlijst presidium d.d. 5 oktober 2022

Naar aanleiding van 4, Aanstaande vergaderingen, wordt gevraagd naar een nieuwe datum 
voor het (gezamenlijk) bezoek aan het Brughuis. Dit wordt ingepland. 
Onder punt 5, LTA: Presidium wenst duidelijkheid in processtappen rond de locatie 
Zijderveld. Het is het presidium niet duidelijk of dit is afgehandeld. Het punt wordt 
afgestemd met de portefeuillehouder.
De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

AFGELOPEN EN KOMENDE RAADSRONDE

3 Evaluatie vergaderingen en bijeenkomsten

Bij het organiseren van BIO's/werkbijeenkomsten expliciet melden wie uitgenodigd worden.
Proces rond de Begrotingsraad en het indienen van de motie wordt doorgenomen. Deel 
(waar gewenst) tijdig moties met andere fracties voor afstemming en indien ondersteuning 
gewenst is schakel tijdig de griffie in.
De voorbereiding van het presidium voorafgaand aan de begrotingsraad heeft goed 
geholpen bij het verloop van de vergadering (richtlijnen spreektijd, focus op enkele 
thema's).
Begrotingsontbijt was succesvol, er wordt nagedacht over een vervolg.
Training voorzitters: goede bijeenkomst, de deelnemers vonden het waardevol.

4 Aanstaande vergaderingen & bijeenkomsten

Commissie Grondgebied 8 december:
Toevoegen aan de agenda: het raadsvoorstel voorbereidingskrediet OBS 't Nokkenwiel 
(wordt verplaatst vanuit de commissie Bestuur en Samenleving) en de RIB over Dok12 (op 
verzoek CDA). Voorzitter is Jaco Brand.
In het raadsvoorstel vervolg West Kinderdijk 375 mist het presidium de reflectie op het 
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eerdere voorstel en vraagt om een addendum op de commissiebehandeling van juni 2021.
Commissie Bestuur en Samenleving:
Enkele raadsvoorstellen zijn technisch van aard en het presidium adviseert deze direct naar 
de raad door te geleiden als hamerstuk:
Verordeningen intrekken: Brandbeveiligingsverordening, Exploitatieverordening 2004 en 
recht herstraten
Aanpassen wegsleepverordening
GR SVHW 2023
Lege en belastingverordeningen 2023
De volgende stukken gaan via de Auditcommissie naar de raad:
Controleprotocol en normenkader
3e Bestuursrapportage
De overige stukken komen als bespreekstuk op de agenda. Voorzitter is Arjan Dekker.

5 Lange termijnagenda gemeenteraad

Er worden twee stukken gemist op deze lijst: Nota Gezondheidsbeleid en Herijking 
huurtarieven verenigingen. 

6 Verzoeken, uitnodigingen en overzicht lijst beeldvormende en informatieve 
bijeenkomsten

Gedragscode: is onderliggend stuk bij de BIO op 29 november over Integriteit. Raads- en 
commissieleden wordt via het weekbericht gevraagd om actieve inbreng te leveren bij deze 
bijeenkomst.
Lijst BIO's: bezoek Brughuis wordt toegevoegd.
Bijeenkomst Woonkracht10: Graag een algemene uitleg over de werkzaamheden van de 
corporatie van tevoren op papier. Waar zitten de dilemma's en wat is de rol van de raad.
Voor de presentatie van het rapport van de Rekenkamer wordt in overleg met de 
onderzoekers een ander moment voor gezocht.
Kennismaking Waterbus wil het presidium breder trekken naar OV, maar wordt voorlopig 
van deze lijst afgevoerd.

ORGANISATORISCHE ZAKEN

7 Uitwerking heisessie gemeenteraad 9 en 10 september 2022

Jako Sterrenburg vraagt naar een duiding van de aanpassing in het RvO inzake 
interrupties. In principe worden sprekers in hun eerste termijn niet geïnterrumpeerd, maar 
uitzonderingen moeten mogelijk blijven. Over de 'rolvastheid en rolgunning' wil het 
presidium op een later moment graag in gesprek met het college. De actiepunten uit de 
memo komen terug in een volgend presidium.

8 Mondelinge terugkoppeling werkgeverscommissie door A. Strop

Per 1 december komt een scholiere voor een paar uur per week de griffie ondersteunen en 
de procedure voor een nieuwe commissiegriffier is ver gevorderd. 

9 Praktische zaken raad

De griffier meldt dat na de raad van 20 december de raads- en commissieleden een 
kerstattentie zullen ontvangen.
Verzoek van Klokradio is om weer deel te nemen aan het radioprogramma 'de 
Wandelgang'. Het presidium wordt gevraagd om thema's/ideeën aan te leveren.
Proces van de Initiatieventafel wordt doorgenomen. De wens is om dit onderwerp als vast 



3/3

agendapunt op te nemen bij het presidium. Wel wordt gezocht naar handvatten om dit goed 
te bespreken. Technisch gezien zou het wenselijk zijn om een documentmap aan te maken 
in GO waarin de verslagen opgenomen kunnen worden. Inhoudelijk: het verslag inzake 
Wattstraat 14 valt op. Verzoek aan het college is om de raad te betrekken bij het 
principeverzoek.  

SLUITING

10 Rondvraag

De vindbaarheid van de raadsinformatiebrieven op de website en in GO is een 
aandachtspunt. Dit wordt meegenomen in het overleg met Functioneel Beheer.
Jako Sterrenburg geeft aan dat in de opzet van de website van de raad tabbladen per 
raadslid staan die niet gevuld zijn. Dit wordt ook met Functioneel Beheer opgenomen.
Wim van Krimpen geeft aan dat de positie aan het einde van de raadstafel in de huidige 
opstelling niet prettig is (zicht op wethouders aan dezelfde zijde minder goed). Gevraagd 
wordt of dit opgepakt kan worden. Verder meldt Wim van Krimpen dat hij op persoonlijke 
titel bezig is met een leuk initiatief voor het dorp.
De voorzitter meldt dat de beantwoording van schriftelijke vragen van de PvdA over de 
Drentse Buurt onderweg is. Het stuk komt dinsdag 29 november in het college en zal 
daarna worden doorgeleid naar de raad.
Jacco Schook meldt dat er een brief in aantocht is over het verlengen van de 
zendvergunning van de regionale radio omroep.  

11 Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.


