Concept- besluitenlijst openbare presidiumvergadering 11 januari 2021

Videoconferentie

Voorzitter:

L.A.M. Kompier

Griffier

R. Vennik

Aanwezig :

De dames S. van Eijk, (GL), A.E. Kloosterboer (Kleurrijk Langedijk),
E. Nieuwland (forumvoorzitter), en de heren F.H.A. de Boer (HvL/D66),
H. de Graaf (fractie/forumvoorzitter), J.A. Hofman (forumvoorzitter), G.
Nijman (DL), W. Nugteren (ChristenUnie), G.J. Rep (CDA), A. van der
Starre (SL), en H.J. Waal (PvdA)

PRESIDIUM
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vastellen besluitenlijst van de presidiumvergadering van 2 november 2020
Conform
4. Mondelinge mededelingen en ingekomen stukken
- Dhr Rep meldt het samengaan van de respectievelijke CDA-afdelingen tot CDA Dijk &
Waard.
- Het schrijven van dhr van der Starre wordt besproken. Hij heeft reeds een reactie van de
verantwoordelijk wethouder gekregen. Dat is in deze fase voldoende.
- N.a.v. vraagt dhr. Nijman zich af hoe het met de inrichting van de openbare ruimte voor
De Binding staat. Dit duurt wel erg lang. De BM vraagt dit na.
- Als het gaat om de persoonlijke veiligheid van raadsleden dan kan men zich laten
adviseren door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.
- (burger)raadsleden kunnen in ZOOM gebruik maken van de door de griffie aangemaakte
achtergrond. Deze wordt verspreidt met een instructie. Gebruik wordt aanbevolen.
Voorwaarde is wel dat door correcte instellingen een rustiger beeld ontstaat
5. Samenvoegen fracties DL, KL en HvL/D66
- Conform voorstel griffie. Mw van Hoorn vertegenwoordigt L D&W in de commissie
Sociaal Domein. Mw. van der Zee en Mw. Bodegraven trekken zich terug.
- Dhr Zutt trekt zich per 1/2/2021 uit de cie. SD. Dhr. Rep neemt zijn plaats in.
- herziene opstelling raadszaal/corona-proof: Dhr Nijman vraagt om enkele
verschuivingen. Deze worden doorgevoerd. De afstand tussen PvdA en CU bedraagt in
de praktijk 1 ½ meter.
6. Bezoek van de Commissaris van de Koning
Planning en afspraken
- Is doorgeschoven naar 28 april. Dat is een recesperiode. Een aantal raadsleden is dan
afwezig. Komt de BM op terug.
7. Herziene notitie profilering raadsleden/burgerraadsleden via column Langedijker
Nieuwsblad (griffie)
Fracties dragen zelf twee mensen voor. Verder conform.
Griffie vraagt na wanneer de kandidatenlijsten (voor)aangeleverd moeten worden.
8. Corona update: informatievoorziening is voldoende. Aandacht van de beleidsmakers en
bestuurders gaat nu uit naar de effecten op langere termijn en lokale pilots binnen de
landelijke kaders.
9. Rondvraag
- Dhr. Nijman vraagt naar de s.v.z. behandeling herindeling in Tweede Kamer: a.s
donderdag is de procedurebehandeling. De raad wordt voor donderdag geïnformeerd
over waar e.e.a. te vinden en te volgen is.

Mw van Eijk vraagt wanneer de borden voor de 2e Kamer verkiezingen geplaats worden.
Vraagt de BM na en wordt hetzij via het weekbericht hetzij via de afdelingsbesturen
verspreid.
- Mw Kloosterboer: vraagt naar s.v.z. problemen met arceren in GO-app. Vraag is direct
uitgezet bij provider. Nog geen reactie ontvangen.
- Dhr. Rep: hoort klachten over postverwerking door gemeente. BM zal dit navragen.
- Dhr Nugteren: instellen achtergrond graag op een moment voor de vergadering en niet
tijdens. Griffie verleent zo nodig ondersteuning.
- Griffier: vraagt of de raad zich voldoende gesteund en ondersteund wist in het afgelopen
jaar n.a.v. een klacht van een raadslid. Signaal wordt niet herkend. Mw. van Eijk stelt dat
het is voor iedereen zwaar is, niet alleen voor raadsleden. Daar is aandacht voor en dat
voldoet. Dit wordt door andere leden van het presidium onderschreven. Wel zal de gang
van zaken rond de eindejaarsbijeenkomst van de werkorganisatie nog geëvalueerd
worden.
10. Sluiting
-

