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Besluitenlijst van het presidium van 21 maart 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. De heer Baali is iets later aanwezig.  

 

2. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

3. Vaststelling van het verslag van 24 januari 2019. 

Het verslag wordt goedgekeurd.   

 

4. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er zijn twee ingekomen stukken: de brief van de rekenkamercommissie naar aanleiding van het 

vorige overleg in het presidium met de RKC. De heer Remery heeft als opmerking over de 

financiering van de RKC.  

De heer Coppens de brief is geënt op het jaarplan. Het budget dat uiteindelijk over is wordt niet 

overgeheveld. De heer Remery vraagt nu hoe het dan zit met extra inhuur. De heer Coppens 

geeft aan dat het is verdisconteerd in het bedrag voor 2019.  

 De heer Weerdenburg vraagt naar het informele bij elkaar komen vier keer per jaar. Hij acht dit 

te veel. De heer Lambers geeft aan dat de leden moeten communiceren met de raad, maar dit 

mag niet altijd gedeeld worden. De heer Huisman geeft aan dat het gaat om de documenten en 

niet om de bijeenkomsten. Hij pleit voor inzage in de documenten. De heer Gommeren geeft 

aan dat vier keer niet nodig is, maar twee keer prima. De heer Baali vindt dat er meer bij elkaar 

gekomen mag worden met de RKC. De heer Remery geeft aan van o naar vier keer is veel. Twee 

keer lijkt prima. De heer Coppens geeft aan dat het vier keer per jaar vaststaat en als het niet 

nodig is kan er iets vervallen.     

Een ingekomen brief van het college over het verzoek om het agendapunt windturbines 

Karolinadijk te verdagen naar mei.  

De heer Lambers is ingenomen met het besluit. Hij wil graag de gelegenheid geven voor een 

verbeterd voorstel. De heer Weerdenburg geeft aan dat wel laat is. Uitstel naar mei heeft hij 

geen probleem mee. De heer Gommeren heeft hier wel bezwaar tegen. Het wordt voor de 
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tweede keer aangegeven dat er voor zorgvuldigheid gekozen wordt. Is men dan niet zorgvuldig 

geweest. Er wordt niets over 180 meter gezegd. De VVD heeft haar standpunt bekend gemaakt. 

Hij is het niet eens met verdagen. De heer Huisman geeft aan dat het laat is. Jammer van het 

uitstelgedrag. Redden we dan het jaar 2020? Anders moet het zo spoedig mogelijk behandeld 

worden. Burgemeester gaat het debat niet aan over de inhoud. De heer Huisman herhaalt zijn 

vraag. Hij zit niet op verdubbeling te wachten. Redden we dit jaar nog. Hij kan hier nu geen 

antwoord op geven. De heer Baali vind dit prima, maar wil dit niet zo bespreken. De heer 

Remery: dit is wel op het laatste moment.  

 

De griffier geeft een toelichting op het proces van het terugverwijzen van de stukken naar het 

college.  

 

De burgemeester geeft aan dat het presidium besluit het stuk terug te sturen naar het college.     

 

5. Evaluatie vergaderingen.  

11 februari oordeelvormende vergadering 

13 februari oordeelvormende vergadering 

21 februari informatie avond 

28 februari besluitvormende vergadering  

11 maart oordeelvormende vergadering  

13 maart oordeelvormende vergadering: De heer Lambers meent dat de raadzaal ruimer 

gemaakt had moeten worden. De burgemeester neemt hier kennis van en gaat in het proces 

van voorbereiding kijken hoe hiermee omgegaan wordt.   

18 maart informatieavond. 

  

6. Instellen raadsledenwerkgroep sociaal domein.  

Op voorstel van de wethouder sociaal domein is in het presidium ingestemd met het 

voornemen een raadswerkgroep Sociaal Domein in te stellen. Gezien de impact en 

ontwikkelingen binnen het beleid en de begroting van de gemeente is er de wens om de raad 

meer te betrekken en betrokken te houden zijn bij het sociaal domein, dan alleen via de 

reguliere besluitvorming. Daarom wordt u een voorstel aangeboden deze werkgroep vorm en 

inhoud te geven. Er staan twee opties in het voorstel, het presidium wordt gevraagd een keus te 

maken.  

 

De heer Huisman vraagt of er ook burgerraadsleden zitting mogen nemen in de werkgroep. Dit 

is toegestaan.  

 

Het presidium kiest in meederheid voor de pilot gedurende 2019.  

 

7. Rondvraag. 

De heer Lambers stelt voor om een bus te huren en op werkbezoek te gaan naar Medenblik 

met de gemeenteraad en een aantal mensen uit DInteloord. de heer Weerdenburg staat er niet 

afwijzend tegenover. De heer Gommeren wil wel met de groep mee. De heer Huisman staat 

ervan te kijken. Wie gaan er dan mee? De heer Lambers twee mensen per fractie; Dorpsraad, 

ambtelijke ondersteuning, regiegroep. De heer Huisman is dan voor. De heer Baali vind het niet 
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nodig. Hij kijkt wel even of er iemand meegaat. De heer Remery had dit idee ook. Hij vindt dit 

een goed idee.  

De griffie gaat dit voorbereiden.  

 

De heer Lambers gaat in op het contact met de pers. Hij vraagt naar een overleg met de pers. 

De heer Remery staat daar wel voor open, het is al eens meer gedaan. Hij is ervoor om dit weer 

een keer op te pakken. De heer Weerdenburg geeft aan dat het geen succes was. Een 

kennismaking is prima, maar geen hoog verwachtingspatroon. De heer Baali: het kan geen 

kwaad. De heer Gommeren sluit zich hierbij aan. De heer Huisman staat er niet onwelwillend 

tegenover. De heer Lambers geeft aan dat er van zijn persberichten niets wordt gepubliceerd. 

De burgemeester geeft aan dat het nooit kwaad kan om in gesprek te gaan over hoe gaan we 

met elkaar om en wat mogen we van elkaar verwachen. Dit is geen slecht idee. 

De griffie gaat dit voorbereiden. 

 

De heer Lambers heeft een persbericht gekregen over Diomedon. De gemeenteraad staat 

buitenspel. Dit soort persberichten zijn te definitief. Misschien gaat de raad hier wel iets van 

vinden. Zou er niet terughoudender omgegaan kunnen worden met dit soort persberichten. De 

burgemeester geeft aan dat hij de opmerking meeneemt. De heer Huisman geeft aan dat wat 

het probleem is, is dat het in een persbericht lijkt dat het besluit al genomen is terwijl de raad 

er nog over moet gaan. Houdt hiermee rekening in de bewoording. De burgemeester kijkt wat 

er verbeterd kan worden.     

   

8. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 20:15 uur met een woord van dank.  

Aldus besloten in de vergadering van het presidium van 23 mei 2019 

 

              Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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

 


