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Besluitenlijst van presidium van 7 september 2016
Karel Loohuis (voorzitter), Martin Benjamins, Gerard Fidom, Bé Okken,
Cindy Elken (griffier) en Alma van Dooren.
Kamiel Bertels

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 11 juli 2016
Naar aanleiding van:.
4-15, Gedragscode: Bureau BING verzorgt een workshop over dilemma’s en SocialMediaMen verzorgt
een workshop over integriteit en het gebruik van social media
13-15, PR voor de raad: Communicatie komt met een concept-voorstel voor het Torentje.
6-16, Werkbezoek jeugdbrandweer: Is uitgezet, wordt geregeld.
7-16, Klankbordgroepen opnemen in jaarplanning: Staan gepland op 10 april en 27 november 2017. Op
24 oktober aanstaande wordt de gehele raad uitgenodigd voor een werkbezoek aan het Werkplein.
Het verslag wordt conform vastgesteld.
4. Terugblik raadsavond 14 juli
Martin Benjamins merkt op dat bij de vaststelling afronding percentage gerealiseerde gronduitgifte voor
tussentijdse winstneming de suggestie kan zijn gewekt dat dit besluit is genomen door de commissie. Dit
is uiteraard niet correct, dit is een besluit van de raad.
5. Vooruitblik raadsavond 8 september 2016
Er zijn afmeldingen van J. van den Oord, I. Oosting, I. Prins en J. Stoefzand.
Het besloten deel van de raadsavond wordt voorgezeten door Bé Okken en is alleen toegankelijk voor
raadsleden en de leden van de vertrouwenscommissie.
De voorzitter van de besloten raadsvergadering zal in de openbare raadsvergadering het besluit kenbaar
maken.
Er zijn geen mondelinge vragen aangekondigd.
De heer Mulder heeft zich gemeld voor het spreekrecht voorafgaand aan het debat over het
bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan Stuifzandseweg 59a.
6. Concept agenda van 22 september 2016
De agenda van 22 september wordt als volgt vastgesteld.

1. 19.30 – 19.45 uur, voorzitter Karel Loohuis
Plenaire vergadering met besluitvormende ronde (Raadzaal)
1. Opening
2. Vaststelling agenda
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mondelinge vragen
Bestemmingsplan Stuifzand, Stuifzandseweg 59
Bestemmingsplan Buitengebied Zuid, deelplan Jeulenwijk 105
Bestemmingsplan ‘Erflanden, deelplan Edelhert en Egel
Vaststellen Afvalstoffenverordening (Wijziging GFT inzameling frequentie)
Besluitenlijst 8 september 2016
9. Sluiting besluitvormende ronde
2.
19.45 – 20.45 uur
Informerende ronde (Raadzaal), voorzitter Martin Benjamins
1. Opening
2. Spreekrecht
3. Woonvisie
4. Rapport ‘Voor een sterke en innovatieve regio Vierkant voor Werk’
5. Sluiting informerende ronde
3.
20:45 – 21:00 uur, Pauze
21:00 – 21:45 uur, voorzitter Bé Okken
4.
Debatronde (Raadzaal)
1. Opening debatronde
2. Spreekrecht
3. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving
4. Sluiting

7. Concept voorstel keuze richting herinrichting raadzaal
Het voorstel kan worden geagendeerd voor de raadsavond van 6 oktober. In de toelichting op de
raadagenda zal worden opgenomen dat het gaat om een richtinggevend voorstel, dat is gebaseerd op
het advies van het ontwerpbureau samen met de werkgroep. Met dit voorstel wordt nog geen
definitieve keuze gemaakt. Leden van het presidium zijn niet gebonden aan het voorstel.
Een tekstvoorstel voor bij de agenda wordt besproken in het presidium van 19-9.
8. Concept jaarplanning 2017
Het presidium gaat akkoord met de voorliggende jaarplanning 2017.
9. Rondvraag en sluiting
Cindy Elken:
* Heeft overlegd met R. Jacobi over een oplossing voor de enorme bestanden van bestemmingsplannen.
Het is mogelijk om de bestanden aan te leveren met de toelichting, regels en verbeelding en de bijlagen
in een aparte PDF. Het presidium gaat hiermee akkoord.
* Stelt 14 februari 2017 voor als mogelijke datum voor de beëdiging bij herbenoeming van de
burgemeester. Het presidium stemt hiermee in. Cindy stemt af met kabinetschef.
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Actiepuntenlijst
3-14
1-15
4-15

Vergadering Onderwerp
05-11-2014 Uitvoeren debattraining
21-01-2015 Organiseren vervolgbijeenkomst
verbetering raadsvoorstellen
11-03-2015 Gedragscode dagelijks bestuur en
volksvertegenwoordigers en
omgangsvormen bespreken.
13-6-2016

13-15

18-5-2015
7-9-2016

14-15

15-6-2015

Thema avond gepland voor raad en
college
Voorstel over meer PR voor de raad
Communicatie komt met conceptvoorstel voor Torentje
Voorbereiding op behandeling
jaarstukken GR-en anders organiseren.
Cindy komt met ideeën richting
presidium

18-5-2016

GR-conferentie gepland

22-15
6-16

03-12-2015
11-7-2016

8-16

11-7-2016

9-16

11-7-2016

Nestorschap raad bespreken
Organisatie werkbezoek
(jeugd)brandweer
Workshop Grip op regionale
samenwerking: alternatieven invloed op
GR-en, verbonden partijen e.d.
meenemen
Onderzoek verslaglegging raadsavond in
torentje door stagiair

De griffier,
12 september 2016

Uitvoering door
Griffier
Griffier

Wanneer
Planning loopt.
28 november 2016

Griffier

Najaar 2016

3 oktober 2016
Griffie (Alma)

Najaar 2016

Communicatie
Griffier

Oktober 2016
Op verzoek van
voorzitter van
VRD/VDG via VDG
laten lopen.
30-9-2016

Griffier
Griffier
Griffier

2017
Eind 2016/begin
2017
19 september 2016

Griffier

Najaar 2016

