DATUM
AAN
VAN
ONDERWERP

24 februari 2015
Presidium
Griffier
Besluitenlijst van de presidiumvergadering van 18 februari 2015

Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), H. Reinders, B. Okken, M. Benjamins, G. Fidom, J.P. Wind (griffier).
Verder aanwezig: A.J. van Dooren en C. Elken-van Mierlo.
De agenda luidde als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening en vaststelling agenda.
Mededelingen.
Vaststellen besluitenlijst van 4 februari 2015.
Terugblik op de raadsavond van 5 februari 2015
Vooruitblik op de raadsavond van 19 februari 2015.
Conceptagenda voor de raadsavond van 12 maart 2015.
Overige raadsactiviteiten.
W.v.t.t.k.
Rondvraag en sluiting.

Het volgende werd naar voren gebracht.
1. De agenda wordt conform vastgesteld.
2. Er zijn geen mededelingen
3. De besluitenlijst van 4 februari 2015 wordt conform vastgesteld. Naar aanleiding van de
besluitenlijst meldt de griffier dat er overleg is geweest over videonotulering. Een eerste opzet
gereed, maar moet nog worden uitgewerkt. De deskundigen zijn erg druk met de samenvoeging.
De verwachting is dat de business case niet voor de zomer gereed is. Op 2 maart is volgend
overleg waarbij de nieuwe griffier de zaak zal proberen te versnellen.
4. Het presidium blikt terug op de raadsavond van 5 februari 2015. Reinders geeft aan dat het op
het eind van de behandeling van de kadernota wel lastig was. Het was de vraag: Is het stuk rijp
voor besluitvorming of is het voldoende behandeld? De voorzitter meldt dat het voor het
college ook een leermoment was. Het college had ook om schorsing kunnen vragen en kunnen
aanbieden de discussie te hebben gehoord met een aanvulling mee komen.
5. Het presidium blikt vooruit op de raadsavond van 19 februari 2015. Er is enige discussie geweest
over het doorgang laten vinden van de avond. Het advies van de fractievoorzitters is de avond
wel door te laten gaan. Het presidium besluit de raadsavond te laten doorgaan. Het raadplegen
van de fractievoorzitter hierover was een uitzondering. Het college kan het presidium vragen
een punt van de agenda af te halen. Uiteindelijk bepaalt de raad zijn eigen agenda. Het
presidium stemt ermee in dat de kadernota van de agenda wordt gehaald.
Er zijn mondelinge vragen aangekondigd. Door de PvdA over Het Hoekje. Door de SP over
afvalinzameling. Door GroenLinks over de handhaving van het alcoholbeleid.
Er hebben zich twee personen gemeld voor het spreekrecht over het klantbelevingsonderzoek.
Luysterburg en Udding. Bij Luysterburg moet het over de zaak gaan. Okken zal hem als
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6.

7.
8.
9.

voorzitter afkappen bij opmerkingen waarmee bestuurders of ambtenaren persoonlijk worden
beledigd.
Het presidium bespreekt de conceptagenda voor de raadsavond van 12 maart 2015. Er zijn niet
voldoende punten voor een raadsavond. Besloten wordt de raadsavond niet door te laten gaan.
Het presidium neemt er kennis van dat wethouder Vos aanbiedt de raad te informeren over het
bezoek aan Leeds (kindzones) en over verschillende onderwerpen met betrekking tot
duurzaamheid.
Het presidium bespreekt de overige raadsactiviteiten. Het stemt ermee in bij de raadsexcursie ‘s
morgens Omrin in Harlingen te bezoeken. De griffie gaat verder met de organisatie. De
voorzitter kondigt verder aan dat er in maart een werkbezoek komt aan het AZC.
Er komt verder niets ter tafel.
Er zijn geen punten voor de rondvraag. Hierop sluit de voorzitter de vergadering.

Actiepuntenlijst
Vergadering

Onderwerp

17-09-2014

Opstellen business case videoverslaglegging
Organiseren bijpraatsessie over
AORTA
Opstellen business case
klimaatbeheersing raadzaal
Vervolg debattraining
Organiseren conferentie
basisinkomen

17-09-2014
01-10-2014
05-11-2014
17-12-2014
21-01-2015
04-02-2015
04-02-2015
04-02-2015

Organiseren vervolgbijeenkomst
verbetering raadsvoorstellen
Organiseren bijpraatsessie
Millenniumstichting
Organiseren kindergemeenteraad
Organiseren als raadslid bewust
omgaan met input burger op
sociaal domein

Uitvoering
door
Griffier

Wanneer

Griffier

Eerste kwartaal 2015

Griffier

Eerste kwartaal 2015

Griffier
Griffier en
wethouder
Hiemstra
Griffier

Tweede kwartaal 2015
Na de verkiezingen voor de
provinciale staten

Griffier

April 2015

Griffier
Griffier

Najaar 2015
Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

