Besluitenlijst van de openbare presidiumvergadering van 16 december 2013

Aanwezig:
Voorzitter:

De heer drs. J.F.N. Cornelisse

Griffier:

J. van den Bogaerde

Aanwezig:

De dames E.M. van As (ChristenUnie) en
A.E. Kloosterboer (Kleurrijk Langedijk), evenals de heren D. Boonstra (HvL/D66), B.J.N.
Fintelman(CDA), G.J.E. Nijman (Dorpsbelang
Langedijk), de heer M.L. Reijven (PvdA)

Afwezig:

W. Koning – Hoeve (CDA), H. de Graaf (VVD)
en N. Zwart (GroenLinks)

P RESIDIUM
1. Opening
2. Vaststelling agenda

3. Vaststellen van de besluitenlijst van 16 september
2013

4. Mededelingen
5. Rekenkamer 2013
6. Regio Alkmaar

7. Verkiezingen 2014

Mevrouw Koning en de heren De Graaf en Zwart zijn ve rhinderd.
Besluit:
De leden van het presidium zullen geen aandacht geven
aan de bij zijn afmelding ingebrachte punten van de heer
Zwart. Overigens conform.
Besluit:
Tekst: Rondvraag wordt agendapunt 10, sluiting 11. verder
conform.
Naar aanleiding van:
- Mevrouw Kloosterboer zegt de uitnodiging voor het
overleg met de afdelingsvoorzitters door KL niet is ontvangen. Zij betreurt dat.
- Mevrouw Van As wil graag dat AP 9 (toezending GREXen) alsnog wordt uitgevoerd. De heer Fintelman bepleit
een formele reactie door het college.
- Mevrouw Van As ziet graag een collegestandpunt over
het omgaan met verbonden partijen op korte termijn tegemoet.
- Mevrouw Kloosterboer merkt op dat de postbakjes in de
leeskamer van de raad niet actueel zijn. De griffier stelt
voor de bakjes op te heffen. Het presidium stemt daarmee in.
De heer Reijven doet een mededeling over de gezondheid stoestand van de heer Korver.
De aanbesteding vindt binnenkort plaats.
Het presidium vindt het gewenst dat de (niet doorgegane)
bijeenkomst o.l.v. de heer Bremmers opnieuw wordt georganiseerd. Dat kan op de politiek-bestuurlijke avond van
januari of februari of op 13 januari.
De griffier vraagt aandacht voor het feit dat in januari / februari nog een aantal regiovoorstellen aan de raad zal wo rden aangeboden.
De voorzitter roept de fracties op om als «overdrachtspu nten naar de nieuwe raad» te benomen wat goed en wat fout
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8. Afscheid(scadeau) vertrekkende raadsleden

9. Begrotingsbehandeling

10. Vulling van de App in
het BIS
11. Rondvraag

11. Sluiting

is gegaan in de afgelopen periode.
Vanuit de voorzittersbijeenkomst:
- Er komt een pagina in Li met door hen aangedragen
thema’s waarover een partij reflecteert;
- Partijen willen weer gezamenlijk de verkiezingsborden
beplakken.
De activiteiten-«kalender» wordt zeer binnenkort toegezonden.
De voorzitter zegt dat het inwerkprogramma voor de nieuwe
raad snel na de verkiezingen moet kunnen beginnen, met
activiteiten als kennismaken – ook met de collegeorganisatie – debattraining en de nodige praktische informatie.
Grosso modo vindt men dit een zaak voor de nieuwe raad.
Daarbij wordt aandacht gevraagd voor de kosten. Overdracht vindt men in het algemeen een fractieaangelegenheid. Bij de debattraining wordt de aandacht gevestigd op
de (nieuwe) forumvoorzitters.
Afscheidsbijeenkomst met de oude raad, een kleinigheid als
aandenken en een mooie toespraak.
N.a.v.: mevrouw Kloosterboer vraagt waarom de raad niet
werd uitgenodigd voor c.q. werd geïnformeerd over het afscheid van een afdelingshoofd. De heer Fintelman wil over
dat soort zaken in ieder geval ge ïnformeerd worden. De
voorzitter gaat e.e.a. na.
Hoewel met dit iets voor de nieuwe raad.q. het nieuwe presidium leeft de gedacht dat voor de begrotingsbehandeling
meet tijd uitgetrokken zal kunnen worden , bijvoorbeeld deel
middag – eten – avond. Verder vindt het presidium een inloopavond met daarna eventueel nog aanv ullende schriftelijke vragen beter dan de huidige werkwijze. De voorzitter
zal deze mening overbrengen.
Het presidium vindt: zoveel mogelijk info in de App; collegebesluiten ook opnemen. Verder vraagt men aandacht
voor het gebruik van doorzoekbare pdf -bestanden.
Op vraag van mevrouw Kloosterboer stelt het presidium dat
de publicatie van fractievergaderingen aan de fra cties zelf
is.
21.15 uur.

Vastgesteld d.d. 20 01 2014
De voorzitter,

De griffier,
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