BESLUITENLIJST PRESIDIUM
Datum : 5 november 2019
Aanwezig: mw. Hafkamp (voorzitter),mw. Groen (GL), dhr. Smook (KL), dhr. Van den Beld (VVD),
dhr. Halff (D66), dhr. Van Huissteden (PvdA), mevr. Grooteman (CDA), dhr. Bruin (BBB) en dhr.
Idema (griffier).
Afwezig: mw. Van Kranenburg (GB)

1. Opening.
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering
2. Vaststelling agenda presidium.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
3. Vaststelling besluiten- en actielijst d.d. 1 oktober 2019.
De besluitenlijst is akkoord. Naar aanleiding van de actielijst wordt besloten de
werkgroep vergadermodellen weer bijeen te roepen. Het rapport RKC m.b.t.
burgerparticipatie zal op het Risbis geplaatst worden zodat het kan worden betrokken bij
het voorstel Plan van aanpak burgerparticipatie dat wordt behandeld op de I/P avond,
ARC en Raad. Naar aanleiding van het punt “heidagen raad” wordt afgesproken data in
2020 vast te leggen voor een tweedaagse op 20 en 21 maart. De griffer deelt mee dat
de informatieavond over 5G wordt georganiseerd in de regio Alkmaar op 4 maart 2020.
Het presidium kiest voor de korte versie van de besluitenlijst.
4. Mededelingen en ingekomen stukken:
KIES Lokaal stelt voor om dhr. E.J. Stam te benoemen tot burgercommissielid in de
raad van 12 december. Op 10 december kan het presidium de stukken beoordelen.
De voorzitter van de werkgeverscommissie meldt dat mevr. Swart haar werkzaamheden
in deze commissie beëindigt.
5. Vaststelling agenda’s en stukken vergadercyclus november 2019:
 Bespreken agendaverzoeken en overige agendaverzoeken externen;
Voldoen de aanpak en planning van het agendaverzoek
 Bespreken concept raadsvoorstellen;
Is het raadsvoorstel duidelijk in doel, inhoud en besluit
Voldoet het voorstel aan de overige kwaliteitscriteria (kort, informatief, helder, nut en
noodzaak bijlagen raadsvoorstel)
 Vaststellen agendering vergadercyclus november 2019
I/P avond 14 november: invulling akkoord. De omschrijving “bestrijdingsmiddelen”
wijzigen in “gewasbeschermingsmiddelen”. Mevr. Groen als voorzitter.
Gecombineerde cie BP/ARC 19 november: invulling akkoord. Behandeltijden worden
aangepast. Mevr. Groen als voorzitter.
ARC 21 november: invulling akkoord. Eventueel wordt raadsvoorstel zienswijze BUCH
toegevoegd. Het presidium zal hierover via de mail worden geïnformeerd over de
noodzaak. Dhr. Halff als voorzitter.
Twee agendaverzoeken besproken voor een extra I/P avond over “helder ruimtelijk
beleid” en “schuldhulpverlenings- en armoedebeleid”. Het presidium stemt in met een

extra I/P avond op 17 december 2019.
De voorzitter meldt dat er ook nog een I/P avond GGZ ingepland gaat worden in januari
2020.
6. Terugblik bijeenkomsten periode 1oktober tot en met 31 oktober 2019.
Er wordt teruggeblikt op het afscheid van de wethouder tijdens de begrotingsraad.
Naar aanleiding van de extra raadsvergadering over o.a. de focusagenda is er discussie
of dit wel of niet een initiatief voorstel betrof. Afgesproken wordt dit soort zaken in het
vervolg vooraf met de griffier te bespreken.
7. Programma avond Integriteit
Datum en programma zijn akkoord. De voorzitter vraagt om eventuele voorbeelden aan
te dragen bij de griffier. Ook commissieleden zullen worden uitgenodigd om deel te
nemen.
8. Organisatorische onderwerpen:
 Discussienotitie presidium: wordt doorgeschoven naar januari 2020 met het
verzoek aan de griffier om bij andere gemeenten te informeren naar hun
ervaringen met verschillende modellen.


Rekenkameronderzoek GGD: de volgende raads- en commissieleden zullen
worden benaderd voor deelname aan het onderzoek: mevr. Otto, dhr. Van Leijen,
dhr. Van Huissteden, mevr. Kauwen en mevr. Van Schuttershoef.



Inspreken tijdens commissievergadering: het presidium stemt in met het concept
antwoord op de mail. Tevens verzoekt het presidium een voorstel tot wijziging
van de verordening voor te bereiden.



Kwartiermaker: de meerderheid van het presidium stemt in met een enkelvoudige
onderhandse aanbesteding en stemt in met de opdrachtomschrijving en het
profiel en overige randvoorwaarden. De beoogd kwartiermaker zal gevraagd
worden een plan van aanpak te schrijven. Dit wordt voorgelegd aan de leden van
het presidium en het college.

9. Rondvraag en voorbereiding agenda volgende vergadering (10 december 2019)
Dhr. Van Huissteden vraagt naar de voortgang mbt het beschikbaar stellen van ICT
middelen. De griffier geeft aan dat de opdracht tot levering intern is uitgezet en dat
verzocht wordt om een spoedige afhandeling.
10. Sluiting
Noot: i.v.m. de afwezigheid van GB heeft de griffier hun inbreng (via de mail ontvangen) mondeling
ingebracht bij de betreffende punten.

Actielijst
Actie
Ruwe opzet verschillende vergadermodellen

Eigenaar
Griffier +
werkgroepje

Bespreken rapport RKC inzake
burgerparticipatie in ARC

College

Uitzoeken of raadsleden toegang hebben tot
de digitale vergaderstukken van het AB van
de diverse GR’en

Griffier
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Voortgang/planning
Griffier gaat datum plannen
voor nieuwe afspraak
werkgroep.
Wordt betrokken bij I/P, ARC
en Raad over Plan van
aanpak burgerparticipatie.
Via de websites van de GR.
De vraag zal regionaal

Heidagen (vrijdag en zaterdag) na het
zomerreces
Vraag: Kunnen de BUCH
presentatieavonden worden opgenomen
Jaarverslagen cie. Bezwaarschriften, incl.
follow up van de werkgroep agenderen voor
een ARC
Manifest initiatiefgroep nieuw vertrouwen
antwoord geven op verzoek om 4 dossiers
afzonderlijk met de raad te bespreken
Avond organiseren over integriteit
Bezoek gemeente Blaricum inplannen
I/P avond organiseren over gevolgen aanleg
5G netwerk

I/P avond organiseren over
geheimhouding/transparantie
I/P avond organiseren GGZ

Griffier +
werkgroepje
Griffier
Griffier

worden uitgezet of dit op een
centraal punt kan.
Planning 20 en 21 maart
2020
Er zal een proef worden
gedaan.
Wordt I/P avond

Presidium

Er is een brief namens de
coalitiepartijen uitgegaan

Voorzitter en
griffier
Griffier
Griffier

3 december 2019

Griffier

Voorjaar 2020
Planning regio Alkmaar.
4 maart 2020. Deze wordt
onder andere voorbereid
door de regionale werkgroep
5G. Gezien het zeer
landelijke karakter van dit
onderwerp wordt voorgesteld
om geen aparte avond voor
Bergen dan wel de BUCH te
organiseren.
Opnemen in planning 2020

Voorzitter

Januari 2020

De geel gearceerde items kunnen van de actielijst af.

-3-

