
 
  

(concept) BESLUITENLIJST PRESIDIUM    
   

Datum  :  10 december 2019 
  

Aanwezig:  mw. Hafkamp (voorzitter),mw. Groen (GL), mevr. Swart (KL), dhr. Van den Beld 
(VVD), dhr. Halff (D66), dhr. Van Huissteden (PvdA), dhr. Zwart (CDA), dhr. Bruin (BBB) mw. Van 
Kranenburg (GB) en  dhr. Idema (griffier).  
Afwezig:  

  
   

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. 5 november 2019: 

De besluitenlijst en de actielijst zijn akkoord. N.a.v. de actielijst meldt de griffier dat in 
overleg met de griffier van Blaricum voorgesteld wordt om het bezoek aan de gemeente 
Blaricum in te plannen op 8 mei 2020. Het presidium stemt hiermee in. 

 
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken: 
• Burgercommissielid KIES Lokaal: akkoord 

 
 

5. Vaststelling agenda’s en stukken vergadercyclus december 2019/januari 2020: 
• Bespreken agendaverzoeken en overige agendaverzoeken externen; 

 
• Vaststellen agendering vergadercyclus december 2019/januari 2020: 

 Op verzoek van dhr. Halff wordt bij dit agendapunt in het vervolg ook gekeken of er  
            mogelijk integriteitskwesties spelen ten aanzien van de punten die in de cyclus  
            geagendeerd staan. 
  
 I/P avond van 17 december: akkoord 
 
 Cie BP van 14 januari: mevr. Groen zal voorzitten. 
 Het punt “Tijdelijke extra formatie i.r.t. bouwbegroting” wordt toegevoegd (en afgevoerd  
           van de ARC). Gevraagd wordt of ook de presentatie over dit onderwerp, die gepland  
           staat voor 23 januari tijdens deze commissievergadering gegeven kan worden (antwoord      
           inmiddels bekend: dit lukt niet omdat nog niet alle gegevens voor de presentatie dan      
           bekend zijn). 
 
 ARC van 16 januari: dhr. Halff zal voorzitten. 
 De volgorde en tijdsbesteding van de punten wordt aangepast. Het punt mbt de  
            bouwbegroting wordt op de agenda van de cie. BP van 14 januari geplaatst. 
 
 I/P avond van 23 januari: gevraagd wordt om het punt “Zorgmijders (GGZ)” toe te  
           voegen. 
 
 Extra I/P avond over Omgevingsvisie (2 uur). Het presidium stemt in met een extra I/P  
            avond over de omgevingsvisie. De griffier zal in overleg met betrokken ambtenaar een  
            datum  inplannen (wordt waarschijnlijk 4 februari 2020) 
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 Het presidium constateert dat er in deze agendacyclus geen integriteitskwesties spelen. 
             

6. Terugblik bijeenkomsten periode 6 november tot en met 3 december 2019: 
Positieve reacties op de bijeenkomsten van 14 november (I/P avond) en 3 december 
(Integriteit). Opgemerkt wordt dat ten aanzien van dit laatste onderwerp behoefte is aan 
een verdiepingsslag. 
 

7. Organisatorische onderwerpen: 
• Plan van aanpak kwartiermaker: akkoord 
• Uitnodigingen: huidige werkwijze handhaven 
• Toegangspasjes: uitzoeken of raadsleden ook in het weekend toegang tot de 

vergaderruimtes op de begane grond van het gemeentehuis kunnen krijgen 
zonder dat de alarmering uitgezet moet worden. 

• Werkgeverscommissie: mevr. Groen doet verslag van de afspraken rondom de 
aanstelling van een interim griffier en de samenstelling en werkwijze van de 
werkgeverscommissie. Het presidium stemt in met de aanstelling van een interim 
griffier. De samenstelling en werkwijze van de werkgeverscommissie zal nader 
worden besproken. Eventuele voorstellen tot aanpassing kunnen mogelijk in de 
raad van 30 januari worden meegenomen. 
 

8. Rondvraag en voorbereiding agenda volgende vergadering (28 januari 2020) 
• Mevr. Swart wil graag dat het aanbestedingsbeleid geëvalueerd wordt. Het 

presidium stemt hiermee in. 
• Mevr. Swart stelt voor om de presentaties van de I/P avonden reeds vooraf op 

het RIS te plaatsen. Het presidium stemt hiermee in. 
• Mevr. Van Kranenburg vraagt of de portefeuillehouders meer rekening willen 

houden met de agenda’s van raadsleden bij het inplannen van overleggen op 
korte termijn. 

• Dhr. Bruin meldt dat hij het niet correct vindt dat er tussendoor punten van de 
agenda worden gehaald. Zijn opmerking wordt door het presidium 
onderschreven. Het geval in kwestie moet gezien worden als een uitzondering. 

• Dhr. Bruin vraagt of de Wet Werk in balans ook geld voor de interim griffier en 
kwartiermaker. De voorzitter zegt toe dit uit te zoeken. 

• Commissievoorzitters: mevr. Hoogendonk en mevr. Van Kranenburg kunnen 
aangemeld worden als commissievoorzitter. De griffier zal bezien op welke wijze 
zij de training kunnen krijgen. 

• Dhr. Zwart stelt een tweetal vragen over personele kwesties. De voorzitter 
antwoordt dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn. 

• Dhr. Van Huissteden vraagt naar de levering van mobiele devices voor raads- en 
commissieleden. De griffier meldt de stand van zaken. 

• Dhr. Van Huissteden vraagt hoe we omgaan met declaraties. Presidium: een 
ieder kan gebruik maken van de regelingen die nu gelden. 

• Dhr. Halff vraagt of het fractiebudget ook ingezet mag worden om b.v. een 
stagiaire in te huren voor fractieondersteuning. De griffier legt uit dat het 
fractiebudget gebruikt mag worden voor zaken die er toe leiden dat de 
raadsleden hun werk als raadslid hierdoor beter kunnen uitvoeren. 

• De voorzitter vraagt aandacht voor het tijdig indienen van moties en 
amendementen. 

• De voorzitter geeft uitleg over de wensen van mevr. Swart ten aanzien van haar 
afscheid op 12 december a.s.  

 
 

9. Sluiting  
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Actielijst 
 
Actie Eigenaar Voortgang/planning 
Ruwe opzet verschillende vergadermodellen Griffier + 

werkgroepje 
17 december is de 
werkgroep bij elkaar 
gekomen. 

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

Griffier Via de websites van de GR. 
De vraag zal regionaal 
worden uitgezet of dit op een 
centraal punt kan. 

Heidagen (vrijdag en zaterdag) na het 
zomerreces 

Griffier + 
werkgroepje 

Planning 20 en 21 maart 
2020 

Jaarverslagen cie. Bezwaarschriften, incl. 
follow up van de werkgroep agenderen voor 
een ARC 

Griffier Wordt I/P avond 

Bezoek gemeente Blaricum inplannen Griffier 8 mei 2020 
I/P avond organiseren over 
geheimhouding/transparantie 

Griffier Opnemen in planning 2020 

I/P avond organiseren GGZ Voorzitter 23 Januari 2020 
Een verdiepingsslag integriteit organiseren Voorzitter Nog inplannen 
Onderzoek of toegangspasjes ook in het 
weekend gebruikt kunnen worden zonder 
het alarm af te hoeven zetten 

Griffier Vraag uitgezet in de 
organisatie 

Aanbestedingsbeleid evalueren Griffier Vraag uitgezet in de 
organisatie 

Presentaties vooraf op het RIS zetten Griffier Wordt gedaan 
Geld Wet Werk in balans ook voor interim 
griffier en kwartiermaker? 

Voorzitter Zal dit uitzoeken 

 
De geel gearceerde items kunnen van de actielijst af. 
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