Agenda openbare presidiumvergadering 12 april 2021

Videoconferentie

Voorzitter:

L.A.M. Kompier

Griffier

R. Vennik

Aan:

De dames S. van Eijk, (GL), A.E. Kloosterboer (forumvoorzitter),
E. Nieuwland (forumvoorzitter), en de heren F.H.A. de Boer (LDW
fvz/forumvoorzitter),
H. de Graaf (VVD fvz/forumvoorzitter), J.A. Hofman (forumvoorzitter), W.
Nugteren (ChristenUnie), G.J. Rep (CDA), A. van der Starre (SDenW),
en H.J. Waal (PvdA)

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

PRESIDIUM
Opening
Vaststelling agenda
Vastellen besluitenlijst van de presidiumvergadering van 11 januari 2021 (zie bijlage)
Mondelinge mededelingen en ingekomen stukken
Door de leden geagendeerde bespreekpunten.
Dhr Rep:
- Bejegening meesprekers(G. Rep)
Mw Kloosterboer:
- plaatsen verkiezingsborden
- afstemming vergaderkalenders/planning LD-HHW
- gebruikersvriendelijkheid GO-app
Dhr. de Boer:
- Positie raadsleden bij participatieavonden
- Kieskompas bij de herindelingsverkiezingen
Bezoek van de Commissaris van de Koning afstemming(mede op verzoek van dhr.
Nugteren)
Planning en afspraken
- Bezoek staat op de rol voor 28 april 2021
Inhoudelijk:
Een interactief gesprek met de gemeenteraad van 16 uur tot 17 uur vormt onderdeel van het
bezoek. Bedoeling is om dit onderdeel ook via de website openbaar uit te zenden.
Om de onderwerpen aan te laten sluiten op het gesprek met het college wordt voorgesteld
de volgende onderwerpen in te brengen d.m.v. twee korte pitches:
- Wat nemen we mee voor de nieuwe gemeente: rol kernenbeleid
- Regionale samenwerking om antwoord te hebben op de grote regionale opgaven,
waaronder wonen
Uiteraard is het mogelijk om een van de onderwerpen alsnog in te wisselen voor iets anders.
Mijn advies is u i.i.g. te richten op de onderwerpen die u onderling bindt.
Voorstel is om een pitch te laten verzorgen door de dhr de Graaf en een door mw van Eijk,
De pitchers krijgen waar nodig en waar gewenst ondersteuning vanuit de griffie en ambtelijke
organisatie.
Het streven is om een fysieke bijeenkomst te houden met een raadslid per fractie inclusief de
pitchers en mits haalbaar vanwege reces.
De overige raadsleden kunnen interactief via ZOOM deelnemen en via de livestream is het
bezoek voor andere belangstellenden te volgen.
Terugkoppeling gesprekken burgemeester raadsleden(BM/griffier)
Notitie huisstijl gemeenteraad. (zie bijlage)

De raad van HHW had een eigen huisstijl. In bijgevoegd notitie wordt voorgesteld geen eigen
huisstijl in te voeren voor de raad van Dijk en Waard doch de nog te kiezen huisstijl te
volgen.
9. Corona update (BM)
10. Rondvraag
11. Sluiting

