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Presidium
Griffier
Besluitenlijst van presidium van 19 september 2016
Karel Loohuis (voorzitter), Martin Benjamins, Kamiel Bertels, Gerard Fidom, Bé Okken,
en Cindy Elken (griffier).
Alma van Dooren (raadsadviseur)

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent het presidium. De agenda wordt conform vastgesteld.
2. Mededelingen
Cindy deelt mee dat er van de 8 mensen die zich opgegeven hadden voor de iPad-opfriscursus er maar 3
geweest zijn. Vanuit het presidium zal aan de fractievoorzitters aandacht gevraagd worden voor het
wel/niet accepteren van uitnodigen en het tijdig afmelden voor bijeenkomsten.
3. Vaststellen besluitenlijst van 7 september 2016
Naar aanleiding van:
3-14, Debattraining: binnenkort start de digitale leerlijn voor de raadsleden.
6-16, Werkbezoek (jeugd)brandweer: Wordt georganiseerd in het voorjaar van 2017
9-16, Verslaglegging Torentje door stagiair: Dit punt betrekken bij punt 13-15 en verwijderen van
actielijst.
Het verslag wordt conform vastgesteld.
4. Terugblik raadsavond 8 september 2016
Opgemerkt wordt dat het debat over bestemmingsplan Stuifzandseweg 59a achteraf niet nodig bleek.
De afspraak is echter dat als er zienswijzen worden ingediend die niet allemaal worden opgelost, het
voorstel op debat komt. Dit is een duidelijke lijn. Het presidium besluit deze lijn voort te zetten.
5. Vooruitblik raadsavond 22 september 2016
Er zijn afmeldingen van Kamiel Bertels, Peter Scheffers, Jeroen Pomper en Ben Buskes.
Er zijn geen mondelinge vragen aangekondigd.
Op de verbeelding horende bij bestemmingsplan Erflanden, deelplan Edelhert en Egel staat nog
“ontwerp”. Dit is niet juist. De griffie pakt dit verder op en zorgt ervoor dat de juiste stukken worden
getekend.
6. Concept agenda van 6 oktober 2016
De agenda van 6 oktober 2016 wordt als volgt vastgesteld.

1. 19.30 – 19.45 uur, voorzitter Karel Loohuis
Plenaire vergadering met besluitvormende ronde (Raadzaal)
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mondelinge vragen
4. Verordening kwaliteit VTH
5. Besluitenlijst 22 september 2016
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6. Sluiting besluitvormende ronde
2.
19.45 – 21.00 uur
Debatronde (Raadzaal), voorzitter Martin Benjamins
1. Opening
2. Spreekrecht
3. Rapport Commissie Vollebregt – Alberda van Ekenstein: ‘Voor een sterke en
innovatieve regio Vierkant voor Werk
4. Voorstel richting herinrichting raadzaal
5. Sluiting debatronde
3. 21.00 – 21.15 uur, pauze
4. 21.15 – 21.45 uur
Informerende ronde (Raadzaal), voorzitter Be Okken
1. Opening
2. Spreekrecht
3. Stand van zaken Jong Hoogeveen
4. Sluiting informerende ronde

7. Agenda tekst bij raadsvoorstel keuze richting herinrichting raadzaal
De aangeleverde concept-tekst wordt enigszins aangepast. De definitieve tekst is als volgt:
Voorgesteld wordt:
1. Te kiezen voor de richting waarbij de raadzaal beneden wordt gesitueerd;
2. Het college van B&W opdracht geven, vóór 23 december 2016, scenario’s 2b, 2b1 en 2d nader uit te
werken, inclusief de financiële consequenties hiervan, en deze in januari 2017 voor te leggen aan de
raad.
Met dit voorstel wordt een keuze gemaakt voor een richting. Het besluit wat met dit voorstel wordt
genomen zegt nog niets over het wel of niet doorgaan van de herinrichting. Dat besluit wordt pas
genomen als de detailuitwerkingen, voorzien van de financiële consequenties, voorliggen. De gevraagde
uitwerkingen van scenario’s 2b, 2b1 en 2d sluiten aan bij goed aan bij de, door de werkgroep,
geformuleerde kaders en uitgangspunten en het advies van het ontwerpbureau.
Dit voorstel is niet inhoudelijk beoordeeld door het presidium.
8. Beschikbaar stellen van presentaties voor informerende blokken
Op de vraag van Johannes Prakken of het mogelijk is om de presentaties al voor of tijdens de presentatie
online te zetten wordt besloten dit niet te doen. Afspraak is om vlak voor de vergadering de presentatie
klaar te zetten voor de raadsleden. Na de presentatie kan deze dan naar buiten. Dit om ervoor te zorgen
dat er een compleet beeld naar buiten gaat. Vaak bevatten de presentaties steekwoorden en samen
met het verhaar van de wethouder wordt het dan een totaalbeeld.
9. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen punten voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op maandag 3 oktober, om 16.00 uur.
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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

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.

18-5-2016

GR-conferentie gepland

30-9-2016

22-15
6-16

03-12-2015
11-7-2016

2017
Voorjaar 2017

8-16

11-7-2016

Nestorschap raad bespreken
Griffier
Organisatie werkbezoek
Griffier
(jeugd)brandweer
Workshop Grip op regionale
Griffier
samenwerking: alternatieven invloed op
GR-en, verbonden partijen e.d.
meenemen

De griffier,
20 september 2016

Gerealiseerd

