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Memo 

Aan : Het presidium 

Van : Lenneke  van der  Meer 

Afdeling : Griffier 

Datum : woensdag 7 september 2016 

Onderwerp : Ronde tafel gesprek 'De Meermin' 

 

Aanleiding 

In de behandeling van de perspectiefnota is gesproken over het initiatief van de stichting ‘de Meermin’.  

In dit kader is door de fracties van Gewoon Lokaal!; de Volkspartij en het CDA uitgesproken dat het goed zou zijn 

om deze initiatiefgroep uit te nodigen voor een gesprek met de raad in de oordeelvormende vergadering.   

 

Agendacommissie (volgens artikel 6 van het reglement van orde) 

Na de perspectiefnota heeft de griffie het bericht bereikt dat het college aanvullende informatie aanlevert voor 

het gesprek met De Meermin.   

De agendacommissie heeft in juli van de griffie het voorstel gekregen dit gesprek te agenderen voor oktober. De 

commissie is hiermee akkoord gegaan. Op maandag 5 september is de agendacommissie bij elkaar gekomen voor 

een regulier overleg. Eén van de onderwerpen op de agenda was de nadere invulling van de vorm van het gesprek 

met ‘De Meermin’. In dit overleg heeft de agendacommissie gemeend te moeten besluiten om voor dit gesprek 

een aparte avond te beleggen om de oordeelvormende vergadering hier niet mee te belasten. Tevens is 

afgesproken dat de voorzitter van de oordeelvormende vergadering van 5 september hier een mededeling over 

zou doen om de voorbereiding van deze bijeenkomst zo snel mogelijk te kunnen starten.  

 

Een aantal leden van de oordeelvormende vergadering heeft aangegeven dat dit eerst in het presidium voorgelegd 

dient te worden.  

 

Alternatieven 

Als alternatief is aangegeven dat dit gesprek op de informatie avond van 12 september plaats zou kunnen vinden. 

Los van het besloten karakter is de gemeenteraad op 1 september via het ‘Raadsnieuws’ geïnformeerd over het 

voornemen om op 12 september op suggestie van mevrouw Somers de bibliotheek uit te nodigen voor een 

toelichting op de ontvangen stukken. De raad is in de gelegenheid gesteld om op dit voornemen om de bibliotheek 

uit te nodigen te reageren bij de griffie voor maandag 5 september 12:00 uur. Hier zijn geen opmerkingen over 

ontvangen. Derhalve zijn voor 12 september een tweetal presentaties gepland en zit deze agenda vol.  

 

Gezien de reacties bij de behandeling van de perspectiefnota wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat het gesprek 

doorgang vindt. Dit kan in een oordeelvormende vergadering (de agendacommissie heeft hier mondeling negatief 

over geadviseerd in het overleg); op een aparte avond of op een geplande avond voor een beeldvormende 

vergadering (er is er in 2016 nog één gepland op 22 november).   

 

Randvoorwaarden 

De agendacommissie heeft een aantal randvoorwaarden geformuleerd: 

- Het gesprek vindt plaats in de raadzaal. 

- Het is een openbare bijeenkomst.  

- De gehele raad en burgerleden worden uitgenodigd, maximaal twee personen per fractie.  

- Alle deelnemers zitten aan tafel. 

- De voorzitter is één van de voorzitters van de oordeelvormende vergaderingen.  

- Het is een gesprek; de raad kan vragen stellen en er is geen vergaderorde.  
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- Indien gewenst kunnen de gasten een korte inleiding of presentatie geven.  

- Er zijn geen insprekers.  

- Toehoorders, collegeleden en eventuele medewerkers van de organisatie nemen plaats op de publieke 

tribune.  

 

Voorstel 

Aan het presidium wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel een extra avond in te plannen voor de 

bijeenkomst met de initiatiefnemers volgens bovenstaande kaders.  


