
Besluitenlijst Presidium 15 november  2022 

 Voorzitterschap van deze bijeenkomst: Quirine van Mourik
 Griffier: Bert Schouten
 Raadsleden: Wim van Ginkel, Albert Kramer, Christina Gräfin von der Schulenburg, 

Guus van Ginkel, Wout van den Brink, Frank de Wit. Marcel Sturkenboom
 Adviseurs: Gerolf Bouwmeester, Helen Verhoef
 Afwezig: Carlos Genders.

1.     Opening, mededelingen, vaststellen agenda
        De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen
        Aanvullingen op de toegestuurde agenda. We bespreken nu de raadscyclus 
        van 17 november toten met 15 december. Er zijn geen mededelingen. Vanuit het
        presidium wordt voorgesteld dat SRA planning en GGID en politie nog ingepland
        moet worden.

       2.   Evaluatie vergaderingen.
             -       13 oktober  geen opmerkingen.
             -       20 oktober  wat weinig tijd om alle onderwerpen goed te bespreken.
                     Het is gewoonte om bij een zienswijze het toch nog bespreekstuk te maken.
                     In dit kader wordt ook opgemerkt dat het scherm in de vergaderzaal 36/37
                     onpraktisch is opgesteld. Voorgesteld wordt het scherm te verplaatsen naar de
                     kopse kant. (actie Helen Verhoef)

-  3 november geen opmerkingen.
-  10 november het verloop was goed, de toon wat spelen op de man ipv debat op 
-   inhoud. Volgende vergadering hier aandacht voor.

In het kader van gebruik raadsinstrument wordt voorgesteld een avond voor de 
Raad te organiseren, waar griffie en voorzitter Raad de mogelijkheden nog een 
keer uiteenzetten. Datum en uitnodiging volgen.(actie griffie)

       3.  Vaststellen van de concept-agenda’s.
            De avonden op zich meer vullen met onderwerpen. Tijdvak van 20.00-22.30) heeft 
            voorkeur boven spreiding over twee avonden. Parallel vergaderen ook nog optie bij 
            groot aanbod.
            De week na de raadsvergadering geen bijeenkomsten is de afspraak. Bijeenkomst
            met RUD op donderdagavond 17 november  zal verplaatst worden           
            naar een nader te bepalen datum.
            Onderwerp de Leus vervalt in december en wordt verplaatst naar januari 2023.Er 
            worden een aantal opties aangereikt om het ontstane gat te vullen. Didam arrest 
            wordt gepland maar zal niet dit jaar meer kunnen. Najaarsnota toch nog 
            bespreken op 1 december naast informatiemarkt. Onderwerp na de bespreking 
            financiële middelen  zwembad Octopus. LTA wordt volgende keer besproken. 
            Debat met RES vindt op 16 februari plaats. Dan is er geen raadsvergadering, die is
            een week eerder. Het is de “vrije”week.
            Er wordt nog de wens geuit om een extra overleg over de GGiD naar aanleiding van
            stoppen ict traject voor een wettelijk verplicht dossier. Liefst na 7 december en voor
            de jaarwisseling. Griffie bekijkt de mogelijkheden.
            

           



4. Verslag Presidium

Akkoord.

5. Toelichting op overzichten en lijsten die het presidium hanteert t.b.v. het raadswerk.
      LTA komt volgende keer terug.  De griffie maakt een concept  
      LTA waarbij rekening wordt gehouden met een vrije week tussen de cycli en waarin 
      reservedata voor extra of verschoven bijeenkomsten worden ingepland.

6. Lijst overzicht moties.
De lijst is wel compleet , maar het opschonen ontbreekt nog. Dit wordt de volgende keer 
rechtgezet.

7. Inspreken
Voorstel inspreken te schrappen in raadsvergadering. Hier wordt na enige discussie nog 
een voorbehoud gemaakt. In volgende overleg op terugkomen. 

8. RES debat.
Dit debat kan op 16 februari doorgang vinden. Geen raadsvergadering. 

9. Voorzitter training
De voorzitter en mogelijk ook Christiaan den Hartog zouden in januari een 
voorzitterstraining kunnen geven. Het presidium is akkoord. Ina heeft een training 
klaarliggen. Zal worden nagevraagd. Wellicht ook idee dat zij bij de training wordt 
betrokken.

10.GGID
Een bijeenkomst na 7 december plannen met wethouder en GGD. Griffie pakt dit op.

11.Advies raadswerkgroep ICT
Het advies wordt doorgestuurd naar de raadsfracties. Een vragenformulier  om te 
inventariseren wie nog problemen heeft met de verstrekte i.c.t middelen wordt bijgevoegd.

12.Rondvraag / sluiting
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