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Presidium
Griffier
Besluitenlijst van presidium van 30 mei 2016
Karel Loohuis (voorzitter), Martin Benjamins, Kamiel Bertels, Gerard Fidom en
Cindy Elken (griffier)
Be Okken

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent het presidium. De agenda wordt conform vastgesteld.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
3. Vaststellen besluitenlijst van 18 mei 2016
Het verslag wordt conform vastgesteld.
4. Terugblik raadsavond 19 mei
De besluitenlijst van de raadsavond van 19 mei stond niet in de map van de raadsstukken en komt
daarom a.s. donderdag opnieuw op de agenda.
B. Okken dankt dhr. Benjamins voor de vervanging van het voorzitterschap bij de informerende ronde.
M. Benjamins wil als voorzitter vooraf graag weten welke sprekers het woord voeren bij een
informerend onderwerp. Afgesproken wordt dat de griffie voorafgaand aan de vergadering bij de
wethouder informeert of er naast de wethouder nog andere gastsprekers zijn.
Daarnaast vond hij dat er veel vragen werden gesteld bij de informerende ronde. Als een informerende
ronde aan het begin van de avond staat geagendeerd, kan het voorkomen dat hierdoor niet alle fracties
vragen kunnen stellen. Afgesproken wordt dat, indien nodig, de voorzitter vooraf aangeeft dat er
beperkt vragen kunnen worden gesteld.
5. Vooruitblik raadsavond 2 juni 2016
Mondelinge vragen van het CDA donderdag over jongeren met schulden.
De informerende ronde over afval wordt op het verzoek van het college van de agenda afgehaald.
Presidium verzoekt het college dit niet te vaak te laten gebeuren.
6. Concept-agenda raadsavond 16 juni 2016

Raadsavond 16 juni 2016

1.
19.00 – 19.30 voorzitter Martin Benjamins
Informerende ronde (Raadzaal)
1. Opening
2. Spreekrecht
3. Camperplaatsen
4. Sluiting informerende ronde
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2.
19.30 – 19.45 uur, voorzitter Karel Loohuis
Plenaire vergadering met besluitvormende ronde (Raadzaal)
1. Opening
2. Vaststelling agenda
4. Mondelinge vragen
5. Schorsing besluitvormende ronde
3.
19.45 – 21.00 uur, voorzitter Be Okken
Debatronde (Raadzaal)
1. Opening
2. Spreekrecht
3. Jaarstukken VRD
4. Jaarstukken GKB
5. Jaarstukken RUD
4. Schorsing debatronde
3.a
19.45 – 21.00 uur, voorzitter Gerard Fidom
Debatronde (Commissiekamer I)
1. Opening
2. Spreekrecht
3. Jaarstukken Recreatieschap
4. Jaarstukken GGD
5. Jaarstukken Alescon
4. Schorsing debatronde
4.
21.00 – 21.15 pauze
5.
21.15 – 22.00 uur, voorzitter Kamiel Bertels
Debatronde (Raadzaal)
1. Heropening
2. Spreekrecht
3. Doorontwikkeling Smederijen
4. Sluiting debatronde
6.
22.00 – 22.15, voorzitter Karel Loohuis
Besluitvormende ronde (Raadzaal)
1. Heropening
2. Bestemmingsplan Stadscentrum, deelplan Hoofdstraat Noord 4-20, 2014
3. Bestemmingplan Buitengebied Noord, deelplan Nijstad 2014
4. Vaststellen verordening Basis Registratie Personen
5. Wijziging Re-integratieverordening
6. Verlengen pilot Welstand
7. Vaststellen Verordening op de Vertrouwenscommissie
8. Vaststellen jaarstukken VRD
9. Vaststellen jaarstukken GKB
10. Vaststellen jaarstukken RUD
11. Vaststellen jaarstukken Recreatieschap
12. Vaststellen jaarstukken GGD
13. Vaststellen jaarstukken Alescon
14. Besluitenlijst 2 juni 2016
15. Sluiting vergadering

7. Instellen werkgroep “Permanente bewoning” (B. Okken)
B. Okken neemt het initiatief om een ‘meedenksessie’ te organiseren tussen raadsleden en wethouder.
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8. Voorstel werkwijze ingekomen stukken
Het college kan niet in alle gevallen de brieven die aan de raad zijn gericht beantwoorden. De tekst op
de website wordt hierop aangepast. Met dank aan de opsteller wordt het voorstel unaniem
aangenomen. Dit zal ter kennis van de raad worden gebracht.
9. Raadsvoorstel wijziging RvO
Omdat de Gemeentewet is aangepast moet het Reglement van Orde worden gewijzigd. Dit is een
technische aanpassing. Ingestemd wordt met agenderen op 14 juli in besluiten.
10. Rondvraag en sluiting
Op verzoek van M. Benjamins wordt in het kort de gang van zaken tijdens de extra raadsvergadering op
6 juni besproken.
Op 8 september staat de eerste raadsavond na het zomerreces gepland. Dit valt samen met de première
ter gelegenheid van de viering van het 250 jarig bestaan van Noordscheschut, waarvoor ook de raad en
college worden uitgenodigd. De griffier inventariseert welke onderwerpen in de planning staan voor de
raadsavond van 8 september, aan de hand hiervan neemt het presidium een besluit.
G. Fidom geeft aan dat de alternatieven in de raadsvoorstellen over bestemmingsplannen onvoldoende
worden benoemd. Het moeten natuurlijk wel reële alternatieven zijn en hoe doe je dat dan. Daarnaast is
de omvang van het aantal stukken en documenten zo groot dat het bijna niet leesbaar is. Deze
opmerkingen worden meegenomen naar de commissie verbetering raadsvoorstellen die op 13 juni weer
bij elkaar komt.
De voorzitter sluit de vergadering.
Volgende vergadering is op maandag 13 juni, om 16.00 uur
Genomen besluiten tussen 30 mei en 13 juni 2016
• De geplande debatronde over de doorontwikkeling Smederijen op 16-6 wordt van de agenda
afgehaald. Vanuit het college kwam de mededeling dat dit geen raadsbevoegdheid is, maar een
collegebevoegdheid.
•

De raadsvergadering op 8 september a.s. gaat gewoon door zoals gepland.
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Actiepuntenlijst
3-14
1-15

Vergadering Onderwerp
05-11-2014 Uitvoeren debattraining
21-01-2015 Organiseren vervolgbijeenkomst
verbetering raadsvoorstellen

Uitvoering door
Griffier
Griffier

4-15

11-03-2015

Griffier

13-15
14-15

18-5-2015
15-6-2015

Gedragscode dagelijks bestuur en
volksvertegenwoordigers en
omgangsvormen bespreken
Voorstel over meer PR voor de raad
Voorbereiding op behandeling
jaarstukken GR-en anders organiseren.
Cindy komt met ideeën richting
presidium
Bezoek aan VRD op 21-1-2016 om
bovenstaand te bespreken

Nestorschap raad bespreken
Werkproces voor initiatiefvoorstellen
RvO aanpassen initiatiefvoorstellen
Werkwijze ingekomen stukken ter
kennis van de raad brengen

Griffier
Griffier
Griffier
Griffier

14-12-2015

Griffie (Alma)
Griffier

03-12-2015
1-2-2016
7-3-2016
30-5-2016

De griffier,
6 juni 2016

Najaar 2016
Op verzoek van
voorzitter van
VRD/VDG via VDG
laten lopen.
GR-conferentie
gepland 30-9-2016

18-5-2016
22-15
2-16
3-16
4-16

Wanneer
Planning loopt.
13 juni 2016
volgende
bijeenkomst
Najaar 2016

2017
Voor 1 juli 2016
14 juli 2016
Voor zomerreces

