Besluitenlijst van de openbare presidiumvergadering van 25 maart 2013

Aanwezig:
Voorzitter:

Drs. J.F.N. Cornelisse

Griffier:

J. van den Bogaerde

Aanwezig:

De dames E.M. van As (ChristenUnie), A.E.
Kloosterboer (Kleurrijk Langedijk), W. Koning Hoeve (CDA), alsmede de heren H. de Graaf
(VVD), Th. Korver (PvdA), G.P. Langedijk
(HvL/D66), G.J.E. Nijman (Dorpsbelang Langedijk), de heer en N. Zwart (GroenLinks

Afwezig:

De heren D. Boonstra (HvL/D66) en M.L.
Reijven (PvdA),

RAAD
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststellen van de besluitenlijst van 3 december
2012

4. Mededelingen
5. Rekenkamer 2013

6. Regio Alkmaar

7. Financiën Millenniumcomité

De heren Boonstra en Reijven zijn afwezig en worden ve rvangen door de heren Langedijk en Korver.
Besluit: conform.
Besluit: met twee tekstuele aanpassingen vastgesteld.
Naar aanleiding hiervan de vraag van mevrouw Van As hoe
het zit met de aanpassing van de rechtspositieverordening
i.v.m. het gebruik van (elektrische) dienstvoertuigen. De
voorzitter zegt toe het presidium hierover te informeren.
Geen.
Het presidium in meerderheid kiest voor het in de notitie
beschreven model. Men bepleit snelle invoering. Aandacht
voor het dienstverleningsmodel en het service -levelagreement. Er is enige zorg over de belasting van de raa dsleden bij dit model.
Besluit: nader uitwerken; streven naar raadsbehandeling in
mei 2013.
Er wordt kritiek geuit op de wijze waarop de bijeenkomst
van raadsleden 19 februari 2013 is georganiseerd en over
het feit dat men aanvankelijk op persoonlijke titel en vervo lgens als vertegenwoordiger werd aangemerkt.
De samenwerking binnen de PORA’s gaat gewoon door; de
samenwerking raden is een complex verhaal.
Besluit: de drie vertegenwoordigers voor de regio (Van As,
Fintelman en Boonstra) overleggen met elkaar over een
reactie op het verslag van 19 februari 2013 en de input voor
de regiodag van 17 april 2013.
Mevrouw Van As zegt n.a.v. de financiële verantwoording
2012 een aantal vragen te hebben gesteld aan de voorzitter
van het comité. De beantwoording wordt afgewacht.
De manier waarop het comité tot stand kam en de formele
inbedding worden nog eens geduid. Ook dat de raad nog
een vertegenwoordiger in het comité heeft, die verantwoo rding kan afleggen.
De manier waarop de organisatie en het comité worden
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geborgd is onderwerp van gesprek tussen hen; hierover
wordt binnenkort een advies aan het college opgesteld.
8. Quick scan vergaderen
nieuwe stijl, verbeteringsmogelijkheden App, besluitenlijsten, de rol van
collegeleden tijdens fora.

9. Raadsuitje

10. Voorbereiding raadsverkiezingen 2014

11. Kroningsboom

12. Rondvraag

13. Sluiting

- voorstellen, waarvan het forum vaststelt dat ze alsnog
naar de eerstvolgende raad kunnen, kunnen altijd worden
opgenomen in een gewijzigde agenda voor de raad.
- het forum is voor de meningsvorming, de raad voor debat
en meninggeving.
- er zijn soms heel veel technische vragen: de vraag is of
en zo ja hoe dit valt te beperken.
- gesproken wordt over een soort algemene vragenronde
aan de leden van het college. Het idee wordt echter weer
verworpen; info – bijvoorbeeld over verbonden partijen en
PORA’s – voor zover relevant – kan prima per memo naar
de (burger)raadsleden gaan.
- het nieuwe vergadersysteem wordt voor het einde van de
raadsperiode echt geëvalueerd.
- voor de wethouder is er ook en de M-fase een plek als het
gaat om informatie-uitwisseling, maar de voorzitter zal bewaken dat er terughoudendheid wordt betracht als het gaat
om beïnvloeding.
- nagegaan wordt of de App is uit te breiden met een eigen
agendadeel voor de fractie. (Antwoord: de is niet mogelijk).
Het presidium vindt in meerderheid dat het raadsuitje nuttig
is, mits gekozen wordt voor een sobere uitvoering. Mevrouw
Kloosterboer zal met twee andere (burger)raadsleden o pnieuw de organisatie ter hand nemen. Qua datum wordt
gedacht aan 21 juni 2013.
Dit onderwerp wordt in juni besproken. De burgemeester
zegt dat hij vanuit zijn rol wellicht een artikel voor Li zal
schrijven over het raadlidmaatschap om inwoners er voor te
enthousiasmeren.
De burgemeester inventariseert de ideeën die bij de fracti evoorzitters leven over de plek van een dergelijke boom; hij
zal zijn bevindingen naar het college meenemen.
Op voorstel van de heer De Graaf kan de papieren toeze nding van antwoorden op artikel 40 vragen in het vervolg
achterwege blijven. Per e-mail volstaat.
Mevrouw Van As bepleit een evaluatie van de Regeling
klankbordgroepen.
Mevrouw Van As heeft zich gestoord aan de (te) politieke
inhoud van de publicatie in Li en het persbericht naar aa nleiding van de krantenpublicatie over de financiële positie
van de gemeente.
Mevrouw Koning bepleit het aantal raadsactiviteiten ove rdag zo veel mogelijk te beperken; raadsleden hebben –
soms – ook een gewone baan overdag.
22.35 uur.

Vastgesteld d.d. 24 06 2013
De voorzitter,

De griffier,
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