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Besluitenlijst van het presidium van 20 juni 2019 
 

Aanwezig:  De heer  R.P. van den Belt  voorzitter 

             

   De heren  N. Baali   lid 

     M.H.C.M. Lambers  lid 

     C.A.A.M. Gommeren  lid 

     T.C.J. Huisman   lid 

     J.H.F. Weerdenburg  lid 

     M.H.H.I. Remery  lid 

 

   Mevrouw  E.P.M. van der Meer   griffier 

 

 

1. Opening. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Vaststelling agenda. 

Er zijn geen opmerkingen over de vaststelling van de agenda.  

 

3. Vaststelling van de besluitenlijst van 21 maart 2019. 

Over de besluitenlijst zijn geen opmerkingen ontvangen. De besluitenlijst wordt dan hiermee 

vastgesteld. 

 

4. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er zijn twee ingekomen stukken.  

- Plan van aanpak evaluatie nota verbonden partijen. Dit stuk wordt u aangeboden door de 

kring van griffiers West-Brabant.  

Het presidium neemt dit voor kennisgeving aan.  

- Rapport van de werkgroep lokale rekenkamers. Dit stuk wordt u aangeboden door de 

rekenkamercommissie Steenbergen. 

Het presidium neemt dit voor kennisgeving aan. 

 

5. Evaluatie vergaderingen.  

Besluitvormende vergadering van 28 maart 2019: geen opmerkingen.  

Oordeelvormende vergadering van 1 april 2019: geen opmerkingen. 

Oordeelvormende vergadering van 3 april 2019: geen opmerkingen. 

Rondetafelgesprek over arbeidsmigratie 15 april 2019. De heer Baali is van mening dat er te 

weinig sturing in het gesprek zat en dat er veel focus op Dinteloord lag. De heer Remery sluit 

zich daarbij aan. Het vernauwde erg de discussie en de focus lag op Dinteloord. De heer Baali  

geeft aan dat dit zorgvuldig was voorbereid.    



 

RD1900028 

 2 

Besluitvormende vergadering van 18 april 2019: geen opmerkingen. 

Oordeelvormende vergadering van 6 mei 2019: De heer Huisman: de voorzitter had de 

vergadering niet in de hand. De heer Baali vond het een vreselijke vergadering. Er werden 

raadsleden beledigd.    

Oordeelvormende vergadering van 8 mei 2019: geen opmerkingen.   

Bijzondere besluitvormende vergadering van 16 mei 2019: De heer Remery vond er veel 

herhaling in zitten.  

Besluitvormende vergadering van 23 mei 2019.  

Oordeelvormende vergadering van 3 juni 2019: De heer Weerdenburg heeft zich geërgerd aan 

een discussie over het betitelen van technische vragen. Er ontstond een vervelende discussie. 

Hij irriteert zich ook aan de raadsleden die pasjes vergeten; dat kost veel tijd. De heer Baali 

vond het technische gehalte van de vragen wel meevallen. Soms worden vragen te snel betiteld 

als technisch. De heer Remery geeft aan dat het wel eens gaat om de wijze waarop antwoord 

gegeven wordt. We moeten wel technische vragen buiten de vergadering houden. De heer 

Lambers de vragen waren inderdaad technisch. We moeten afspreken dat het een politieke 

discussie moet zijn en geen technische.  

De voorzitter geeft aan dat er nieuwe raadsleden zijn die moeite hebben met de interpretatie 

van vragen. Fractievoorzitters zouden hier nog wat aandacht aan kunnen geven in de fracties. 

Daar wordt iedereen een plezier mee gedaan.   

Oordeelvormende vergadering van 5 juni 2019: De heer Gommeren heeft een ingekomen stuk 

op de agenda laten plaatsen en de portefeuillehouder was op vakantie. De (nieuwe) 

plaatsvervanger moest antwoorden, dat was lastig. Hij vraagt aandacht voor vakanties tijdens 

andere periodes. De heer Baali geeft aan dat hij hier al iets over heeft gezegd in de 

oordeelvormende vergadering. Hij vond dat het getuigt van weinig respect voor de raad.  

De voorzitter geeft aan dat er net een wisseling is geweest en dat de vakantie allang was 

gepland. Dit is een samenloop van omstandigheden.  

De heer Baali zou de burgemeester dan geen antwoord kunnen geven? De heer Remery vraagt 

zich af of de burgemeester daar het woord over zou moeten voeren. De burgemeester beaamt 

dat.     

Technisch beraad perspectiefnota 11 juni 2019.   

6. Kijkersonderzoek SLOS. 

Het presidium gaat zonder beraadslaging akkoord.  

7. Communicatie-uitvoeringsplan 2019-2022 

De heer Lambers gaat in op de infopagina. Hij mist de zakelijke informatie. De heer Baali 

spreekt zijn complimenten uit. Hij steunt de opmerkingen van de heer Lambers. Hij mist dat 

raadsleden/fracties zich introduceren op de gemeentepagina. De heer Weerdenburg deelt de 

mening van de heer Baali niet. Wel wenst hij vergunningen op de pagina te zien. De heer 

Gommeren over citizens. De heer Huisman sluit zich bij de heer Baali aan. De burgemeester 

geeft aan dat de Bode de vergunningen publiceert. Er loopt nu een pilot. In deze periode wordt 

de gemeentepagina aanbesteed. Dan wordt er een keuze gemaakt voor welke krant de pagina 

en de vergunningen gaan doen. Hij heeft er geen probleem mee wanneer er ook aandacht voor 

de raadsleden is. Dit kan worden opgepakt. Zodra de aanbesteding bekend is wordt de raad 

geïnformeerd. De heer Remery vraagt of er dan geen overzicht van alle raadsleden gemaakt 

kan worden. De heer Baali vraagt naar de mogelijkheden te betalen voor het promoten van de 

facebookpagina. 
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Het communicatieplan kan worden uitgevoerd.             

 

8. Evaluatie scholenproject 2019 en vaststellen thema. 

De heer Baali meldt zich aan voor het project met ’t Ravelijn. Hij vraagt of de jury meer kan 

letten op de voorwaarden. Hij vraagt zich af hoe dit project wordt uitgevoerd. Hij is akkoord met 

het thema. De heer Weerdenburg vindt dit een goed thema.   

 

Het thema voor 2020 wordt vastgesteld.  

 

9. Benoeming lid rekenkamercommissie. 

Het presidium gaat akkoord met doorgeleiding naar de raadsvergadering van 27 juni.  

 

10. Rondvraag. 

De heer Baali vraagt of voorzitters kunnen toezien op het beantwoorden van vragen door het 

college.  

De heer Huisman geeft aan dat hij het signaal heeft gekregen vanuit de ambtelijke organisatie 

dat soms de context van een vraag ontbreekt. Kan er dan afgeweken worden van de vijf dagen. 

De heer Remery geeft aan dat er dan gebeld moet worden of via de griffier contact opgenomen 

moet worden.   

 

11. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank aan alle aanwezigen om 20:08 uur. 

Aldus besloten in de vergadering van het presidium van 24 oktober 2019 

 

              Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 

 


