
Besluitenlijst Presidium 7 februari 2023

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

den Brink, Frank de Wit. Marcel Sturkenboom, Albert Kramer. Guus van Ginkel
 Adviseurs: Gerolf Bouwmeester, Bertus Brinkman.


1.     Opening, mededelingen, vaststellen agenda
        De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen
        aanvullingen op de toegestuurde agenda. 

       2.   Agendaverzoeken.
             Lariks – 90 minuten maximaal. Griffie prikt een datum.
             Integriteitbijeenkomst- 14 maart akkoord.
             Presentatie OER-  16 maart akkoord.
             Actieprogramma warmte/energie-uitwisseling. Plannen op uitwisseling in 16 maart.
             Werkbezoek Oekraïners. Akkoord datum plannen door griffie.
              Bibliotheek. Eerst programma plannen in najaar. 
              Omgevingswet. Werkgroep vragen om advies. Planning najaar.
              Uitwisseling woondeal Akkoord.
              Omgevingsvisie 16 maart 
       3.  Agenda raadsvergadering 9 februari 2023

            19.00 uur vooroverleg over krediet renovatie brandweerkazerne. Vragen aan de
                            portefeuillehouder.
             Toelichting verkenners op eindrapport. Totaal 90 minuten.
              Eerst vragen verkenners, dan reactie op proces en tenslotte hoe verder. 
              Onderdeel 2 en 3; 5 minuten per fractie.
              Drie moties vreemd, werden er vier.
              Voilà op 16 maart in het gemeentehuis.
              In GO raadsvergadering 7 maart. Is niet aan de orde.

        4. Evalueren RIB en A-stukken.
            De wens van het presidium is om alleen actuele stukken op lijst te zetten en geen 
            stukken die al van ver terug zijn. Voorstel is de lijst te agenderen in de raad, waarbij 
            zoals nu ook al het geval is de afdoening is aangegeven. Mocht een raadslid alsnog 
            bespreking willen kan dat op dat moment gevraagd worden in de Raad en komt het 
de
            eerstvolgende uitwisseling terug.

       5. Verslag Presidium

           Akkoord.

       6.Werkplan griffie.
        
           Akkoord.

       7.Rondvraag/ sluiting
          Weinig opkomst bij Rekenkamerbijeenkomst interview nieuw onderzoek.. Was 



          beschamend. 2 personen van de 12 personen.
          Voorstel om alle gemeenschappelijke regelingen een keer een presentatie te laten
           geven.
           Informatieavond/ een bewoner was wel erg dominant aanwezig. Aandacht hiervoor dat
           insprekers niet te dominant zijn.
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