Verslag raadspresidium 6 juli 2015. Vastgesteld.
NB. Conform presidiumafspraak 26 mei 2015 kort en puntig zonder citaten.
Aanwezig:
- S.P.M. de Vreeze, presidiumvoorzitter, waarnemend burgemeester
- G.L.J.M. Wildenbeest, plaatsvervangend fractievoorzitter Lokaal Belang (vervangt G. Siner-Sir)
- Mevr. J.M. Elstak, raadslid CDA (vervangt G.W.M. Hakvoort)
- H. Peters, fractievoorzitter SP
- A.H.M. Menke, fractievoorzitter PvdA
- H.C.J. Canter Cremers, fractievoorzitter D66
- J.M.H.W. Sluiter, fractievoorzitter VVD
- J. van Urk, raadsgriffier

-

Afgemeld:
Mevr. G. Siner-Sir, fractievoorzitter Lokaal Belang, plaatsvervangend presidiumvoorzitter (wordt
gedurende de formatieperiode vervangen door G.L.J.M. Wildenbeest)
G.W.M. Hakvoort, waarnemend fractievoorzitter CDA
Mevr. G.H. Tamminga, gemeentesecretaris

1. Opening om 18:00 uur en vaststelling van de agenda. Conform voorstel vastgesteld.
2. Verslag presidiumvergadering 26 mei 2015. Gewijzigd vastgesteld.
- Onder 1. wordt t.a.v. het bestemmingsplan DRU Industriepark bij de conclusie het zinsdeel “voor
of na de zomer” veranderd in “na de zomer”.
- Gevraagd wordt naar de agendering van de verantwoordingen van de fractievergoedingen.
Deze waren te kort voor deze presidiumvergadering compleet en worden 24 augustus
geagendeerd.
- Gewezen wordt op afspraak om presidiumstukken weer op papier aan te bieden met verzoek dit
na te leven.
3.

Terugblikken.
Reguliere raadsbijeenkomsten.
- N.a.v. de agendering van de correctieve bestemmingsplanherziening DRU Industriepark in de
raadsvergadering van 25 juni wordt opgemerkt dat dit niet conform de presidiumafspraak was en
dan via het presidium herzien had kunnen worden. Anderzijds is het duidelijk dat de
gemeenteraad zijn eigen agenda vaststelt.
- Waardering is er voor de strakke behandeling van de vele agendapunten in de raadsvergadering van 25 juni, waarbij de raadsvoorzitter opmerkt liever niet zo strak te hoeven zijn.
- N.a.v. de raadsvergadering van 1 juli over de informateursrapportage wordt duidelijk dat het
voorcontact over de raadsmotie van Lokaal Belang en CDA niet door een ieder als
communicatie is ervaren. Jammer wordt het gevonden als dit het formatieproces zou belasten.
- N.a.v. de raadsrotondes over het afvalbeleid en Freewheel wordt vastgesteld dat het niet correct
is dat publiek van zijn goed- of afkeuring blijk geeft [art. 57.b. reglement van orde]. Voorzitters
moeten hier de hand aan houden; aangeraden wordt bij publieksgevoelige onderwerpen hier
voor aanvang van de behandeling op te wijzen. Een andere bemerking is dat de inspreektijd
beperkt dient te zijn.
- De waarnemend burgemeester vindt dat er veel raadsrotondes zijn met vaak niet logische
agendering, en vindt de zaalopstelling van de raadszaal ongelukkig omdat hij als voorzitter de
raad niet optimaal in zicht heeft. Ook wijst hij erop, dat er alle gelegenheid voor debat moet zijn
als het nodig is, maar onderwerpen na raadsrotondes in de raad tot hun essentie te beperken
zijn. Hij neemt één en ander mee in een voorzet voor vergadermodellen (zie ook punt 6). Een
aandachtspunt vindt hij ook de voorbereiding en ondersteuning als voorzitter, ambtelijke
behandelaars en griffie. De raadsgriffier merkt op dat uit efficiëntie-overwegingen eerder
sommige griffiewerkzaamheden (notuleren raadsvergaderingen; kwaliteit raadsstukken;
verslaglegging raadsoverleg) zijn afgeschaft resp. teruggelegd bij de beleidsafdeling en een
management-adviseur (waartegenover de griffie in de loop der tijd juist wel is belast met andere
taken: raadsvoorlichting; digitalisering raadsrouting; interactieve raadsbijeenkomsten).
Werkbijeenkomsten.

-

Een enkele fractie vond de extra werkbijeenkomst over afvalbeleid op 22 juni diffuus en niet in
lijn met de raadsrotonde, waar zich uitlijnde dat de raadsvergadering bescheid zou bieden.

4. Raadsplannings- en aandachtspuntenlijst.
Voor kennisgeving aangenomen, ontsloten in inlogdeel RaadsApp.
5. Raadsexcursie vrijdag 18 september (nieuwe vergaderrooster).
Afgesproken wordt dat de excursie doorgaat en dat de griffie met de vakafdelingen zorgt voor een
programma-uitlijn voor twee onderwerpen: basismobiliteit resp. jeugdzorg. Deze worden per mail
voorgelegd aan de (plaatsvervangend) presidiumleden en na hun reacties hakken waarnemend
burgemeester en raadsgriffier de knoop door welk onderwerp het wordt.
6. Vooruitblikken.
Raadsvergadering 9 juli 2015: (Almende-huisvesting resp. jaarrekening/berap/procesnota)
- Het presidium besluit deze hele avond (zowel de informatieve raadsvergadering over de Almendehuisvesting als de reguliere raadsvergadering over de jaarrekening/berap/procesnota) in de
gebruikelijke zaalopstelling voor raadsvergaderingen te houden.
- Het introduceren van een “informatieve raadsvergadering” roept de vraag op naar een
begrippenkader van soorten raadsvergaderingen. De waarnemend burgemeester pakt dit na de
zomer op met een voorzet voor vergadermodellen, gehoord het debat over de
informateursrapportage. De raadsgriffier geeft aan dat de inbreng van het Almende-college in de
raadsvergadering gebaseerd is op de inspraak/samenspraak-regeling in het reglement van orde,
en dat het logisch lijkt dat zowel de school, het college als de raadsfracties informatie uitwisselen.
Afgesproken wordt dat zowel Almende-college als de portefeuillehouder een presentatie
verzorgen en dat de raad(sfracties) onder leiding van de raadsvoorzitter zullen proberen de
posities van school en gemeente te verbinden. Een voorstel ligt er niet, dus enigerlei besluit zal
alleen in de vorm van een motie kunnen. Canter Cremers neemt hiervoor het voortouw. Overigens
kunnen door de raadsvoorzitter eventueel conclusies en/of afspraken worden geformuleerd, die
dan in de besluitenlijst worden opgenomen.
- Aangehouden tot na de zomer wordt nog de benoeming van één AB-lid en drie plaatsvervangende
AB-leden voor Euregio Gronau. Aandachtspunt is de geopperde wenselijkheid van een collegelid
als AB-lid.
7.

Mededelingen en rondvraag.
- Meegedeeld wordt de stand van zaken m.b.t het budget presentiegelden voor fractieassistenten.
Het eerste halfjaar van 2015 is voor € 10.356,90 aan presentiegeld uitbetaald. Het jaarbudget is €
12.981,--. Het budget zal dus vermoedelijk dit jaar overschreden worden, dat zal dan in de
jaarrekening gemeld worden. Aangedrongen wordt deze overschrijding op te vangen binnen
andere raadsbudgetten, in het bewustzijn dat die overigens al extra belast worden door de
honoraria voor externe (in)formateurs. Afgesproken wordt de inzet van fractieassistenten te
betrekken bij de bespreking over het raadsfunctioneren en overigens de fracties te verzoeken de
inzet van het aantal fractieassistenten per fractie per bijeenkomst te bezien.
- Gevraagd wordt naar de opvolging voor de raadsvacature bij het CDA. De raadsgriffier geeft uitleg
over de procedure en de waarnemend burgemeester is hierover in contact met de CDAfractievoorzitter.
- Gevraagd wordt naar de gebruikelijk doorgaans door de burgemeester gehouden ontvangst bij de
start van het raadsseizoen. Ingegaan wordt op het aanbod dat Menke deze keer de ontvangst bij
hem thuis organiseert. De griffie zal hem aangeven hoeveel destijds de kosten waren toen
Aaldering de ontvangst organiseerde.

8.

Sluiting om 19:30 uur.
Volgende presidiumvergadering: 24 augustus (eerste dag na zomerreces) met op agenda o.a. 100dagen-gesprek waarnemend burgemeester.
NB. Raadsagenda raad 27 augustus word per mail aan presidium voorgelegd op 20 augustus,
zoals vermeld in het nieuwe vergaderrooster. Dit betreft alleen rechtstreeks in de raad te agenderen
onderwerpen direct na het zomerreces.

