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Besluitenlijst van het presidium  van 18 juni 2020 
 

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

             

   De heren  N. Baali   lid  

     T.P.M. van Es   plaatsvervangend lid 

     J.H.F. Weerdenburg  lid 

     M.H.H.I. Remery  lid 

     N.N. de Neve   plaatsvervangend lid 

     T.C.J. Huisman   lid 

 

   Mevrouw  E.P.M. van der Meer  griffier 

 

Afwezig:  De heer C.A.A.M. Gommeren  lid 

     M.H.C.M. Lambers  lid 

 

 
1. Opening. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. De heer Lambers heeft zich afgemeld en wordt 

vanavond vervangen door de heer De Neve. Er is een melding van verhindering ontvangen van de 

heer Gommeren. Hij wordt vervangen door de heer Van Es.  

2. Vaststelling agenda. 

Het presidium behandelt het voorstel voor het inplannen van een informatieavond over het 

gemeentelijk rioleringsplan bij agendapunt 6. 

De heer Baali wil het graag bij agendapunt 5 over het technisch beraad hebben. Dit wordt aan de 

agenda toegevoegd.    

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Er zijn geen mededelingen.    

• Ingekomen stuk: van de griffier van de gemeente Breda aan de provincie Noord-Brabant 

over de controlerende taak van de raad. 

• Ingekomen stuk: jaarverslag werkgeverscommissie 2019. 

• Ingekomen stuk: griffieplan 2020. 

 

Er zijn geen opmerkingen over de ingekomen stukken.  

 

4. Vaststelling van de besluitenlijst van 12 december 2019. 

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

  

5. Evaluatie vergaderingen.  

• Besluitvormende vergadering van 19 december 2019, met afsluiting op de ijsbaan. Geen 

opmerkingen. 

• Oordeelvormende vergadering van 13 januari. Geen opmerkingen. 

• Oordeelvormende vergadering van 15 januari. Geen opmerkingen. 
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• Beeldvormende vergadering van 23 januari over de visie energie en ruimte. Geen 

opmerkingen.  

• Besluitvormende vergadering van 30 januari. De heer Weerdenburg vraagt aandacht 

voor het noemen van namen van ambtenaren bij het spreekrecht. De griffie neemt dit 

mee bij de inleiding voor de burgemeester en bij het informeren van de inspreker.  

• Oordeelvormende vergadering van 3 februari. 

• Oordeelvormende vergadering van 5 februari. 

• Besluitvormende vergadering van 20 februari. 

• Oordeelvormende vergadering van 2 maart. 

• Oordeelvormende vergadering van 4 maart.  

• Extra besluitvormende vergadering van 2 april. De heer Baali vond het streng 

voorgezeten. Eigenlijk te streng. De voorzitter had iets meer kunnen toelaten. De heer 

Remery vond het verwarrend omdat de tweede termijn direct inging. Hij vond dat 

ongelukkig, mensen begrepen dat thuis ook niet goed. Maar het was een buitencategorie 

vergadering. De burgemeester neemt dit mee. Feed back is altijd goed. De heer De Neve 

is het eens met de heer Baali, maar hij snapt de burgemeester ook wel. Het was een 

bijzondere situatie. 

De burgemeester geeft aan dat dit niet de intentie is geweest. Het resultaat was goed en 

deze gemeenteraad was bereid om snel dit besluit te nemen voor onze inwoners. Hij 

complimenteert de raad voor de medewerking en flexibiliteit.  

• Oordeelvormende vergadering van 8 juni. De heer Baali vond dit een goede vergadering.  

• Oordeelvormende vergadering van 9 juni. De heer Baali vond dit een goede vergadering.  

• Oordeelvormende vergadering van 10 juni. De heer Huisman vond dit een rommelige 

vergadering. Er waren rare reglement van orde ‘moves’. Er was irritatie over het 

rioolplan, dat dit van te voren niet was doorgegeven. Hij snapt het nog steeds niet. Hij 

vond de opmerking van de heer Kouwen vervelend en hier ontstond een 

woordenwisseling door. De heer Theuns werd veel onderbroken in zijn interrupties. Hij 

interrumpeerde niet vaker dan anderen en werd hierop gewezen. Dat was niet prettig. 

De heer Baali vond het ook niet prettig. Hij had graag eerder geweten dat het 

rioleringsplan verdaagd zou worden. Hij zou ook graag een betere onderbouwing willen 

hebben van zo’n besluit. Over de orde: deze dient gerespecteerd te worden en de 

kwaliteit van de besluitvorming gaat achteruit wanneer deze niet wordt gerespecteerd. 

De interrupties waren veel te lang. Het waren hele betogen. De vergadering wordt 

daardoor vertraagd. Er had eerder ingegrepen mogen worden. Wij moeten ons daar zelf 

aan houden. De heer Weerdenburg deelt de woorden van de heer Baali. Interrupties 

worden bijna een derde termijn. Interrupties moeten korter zijn. Dat is heel storend. We 

jagen de burgers weg van het internet. Bij ingekomen stukken geldt: korte vraag, kort 

antwoord. Die regels dienen wij te respecteren. De heer Huisman geeft aan dat dit niet 

alleen bij de ingekomen stukken was. De burgemeester geeft aan dat er binnen 

interrupties ook nieuwe onderwerpen worden aangesneden. Wil je meer over 

ingekomen stukken bespreken dan een korte vraag kort antwoord kan je het laten 

agenderen. Het blijft voor de voorzitter lastig. Hij doet alles vanuit het belang van de 

vergadering. Het is vervelend voor de heer Theuns dat hij dat zo heeft ervaren.       

• Technisch beraad 16 juni: De heer Baali had een uitgebreidere toelichting willen hebben 

op waarom de perspectiefnota beleidsarm is. Vervolgonderzoek lokale heffingen was iets 
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lang maar goed. Bij de transitie van de organisatie is veel herhaald en weinig nieuws. De 

kern van de avond vond hij te technisch. Er was niet duidelijk wat hij nou kon met deze 

informatie. De accountantspresentatie was niet goed. Het was ook te laat aangeleverd. 

De heer Weerdenburg luisterde met kromme tenen naar de accountant. Dat was 

waardeloos.  

De burgemeester geeft aan dat het goed zou zijn wanneer de voorzitter van het 

presidium een brief stuurt naar de accountant over deze kwestie. De heer Weerdenburg 

geeft aan dat dit in het audit besproken kan worden. De heer De Neve pleit voor én een 

brief én bespreken. De heer Remery vraagt welke opdracht ere is gegeven. De heer 

Huisman pleit voor bespreking in het audit. De heer Baali sluit zich daarbij aan.   

Geconcludeerd wordt dat dit eerst in het audit wordt besproken.   

 

6. Aanpassingen vergaderschema 2020 na het zomerreces. 

De informatiebijeenkomst voor het rioleringsplan wordt eind augustus gehouden.  

De heer Huisman wil graag een nadere toelichting hierop. De heer Remery geeft aan dat er meer 

onderbouwing moest komen voor het verdagen. Hij vindt het niet meer dan redelijk gezien de 

omstandigheden dat dit verzoek wordt neergelegd. De heer Baali het werd niet duidelijk 

gemaakt waarom er een informatie avond moest komen. De heer Van Es geeft aan ook verbaasd 

te zijn geweest. Dit is uitvoering; waarom moet daar een informatie avond over georganiseerd 

worden? De heer Weerdenburg geeft aan dat dit complex is en de informatie avond kan 

verhelderend zijn. De heer Remery acht het wel verstandig voortaan dit vooraf te laten weten.  

 

Het presidium gaat akkoord met de voorstellen. Voor de extra avond voor het rioleringsplan 

wordt gekozen voor de scenario 2 (D66 gaat voor scenario 3); de laatste week van augustus.  

  

7. Vaststelling verordening lokale rechtspositie politieke ambtsdragers 2019.  

Het presidium besluit dat dit op de agenda van 25 juni komt. Mocht er geen antwoord komen op 

de technische vragen, dan kan de raad altijd nog besluiten dit van de agenda af te halen en te 

verdagen naar september.  

 

8. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Krook. 

Het presidium is akkoord met agendering voor 25 juni aanstaande.  

  

9. Rondvraag. 

De heer Remery geeft aan dat wij integriteit op diverse manieren aan de orde kunnen stellen. 

Moeten wij dit wel op social media doen? We ondermijnen onszelf. Hij vraagt of wij hier handen 

en voeten aan kunnen geven? De heer Baali vind het niet passend dat er op de persoon wordt 

gespeeld. Het gaat over politiek. Het is niet nodig om op de persoon te spelen. De heer Huisman 

geeft aan dat je als publiek persoon altijd de kop van jut bent. Hij heeft daar zelf ook last van. De 

heer Van Es geeft aan dat het een persoonlijke keuze is om dit op social media te doen. De heer 

Weerdenburg vindt dat wij met elkaar in de raadzaal in gesprek gaan. Ook buiten deze zaal 

weten wij elkaar te vinden. Doe het niet op social media. Het escaleert. Een prikkelend artikel als 

partij is prima. De heer De Neve geeft aan dat mensen hierop aan gesproken worden. Social 

media is een feit, maar je moet het niet op de persoon spelen. Men kan zich niet verdedigen. 

Niet reageren is de beste strategie. Het gebeurt niet namens de Volkspartij. Hij zal hier in de 
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achterban nogmaals over spreken. Dit is het signaal dat vastgehouden moet worden. De 

raadsleden zijn publieke figuren. Daar komt een last bij. Je bent een voorbeeld. Politiek mag het 

prikkelend zijn, maar niet op de persoon en zeker niet op de persoon. Deze onderwerpen kunnen 

in het BOT overleg aan de orde komen en op heidagen. Daar horen die gesprekken thuis en in 

persoon. We moeten hiervan leren, met elkaar en helaas heeft dit incident alleen maar 

verliezers. Wij verliezen een heel bijzonder goed raadslid. De burgemeester waardeert de reactie 

en laten wij dit niet meer laten gebeuren.  

 

De heer Baali geeft aan dat artikel 40 vragen weer vertragen. In het tussenbericht worden geen 

argumenten gebruikt waarom er vertraging optreedt. Hij vraagt hier aandacht voor. Dit staat in 

het reglement van orde van de raad. De burgemeester kijkt er even naar.  

Vervolgens vraagt De heer Baali of telefoons en tablets uitgezet kunnen worden. Hij vraagt of de 

voorzitter hierom wil vragen bij de aanvang van de vergadering. De heer Huisman sluit zich 

daarbij aan. De heer Van Es heeft er geen last van. De overige leden sluiten zich bij de heer Baali 

aan. 

 

De heer Huisman geeft aan dat de antwoorden over de kosten van de corona crisis niet goed 

waren geantwoord. De burgemeester geeft aan dat de verwijzingen correct waren. De intentie 

van de beantwoording was goed. Uiteindelijk is de informatie verstrekt zoals deze ook in het stuk 

staat. De heer Huisman vraagt ook of de klok gerepareerd kan worden.  

 

De heer Van Es geeft aan dat hij namens de VVD fractie de burgemeester, de wethouders en de 

organisatie complimenteert voor de afgelopen maanden. Het presidium sluit zich hierbij aan.  

De burgemeester geeft een toelichting op de afgelopen maanden en de verantwoording die hij 

daarover aan de raad heeft aangeleverd.        

 

De heer Weerdenburg heeft niets toe te voegen.  

 

De heer De Neve sluit zich hierbij aan.  

 

10. Sluiting. 

De voorzitter dankt de aanwezigen.  

 

 

       Plv. griffier  De voorzitter  

 

 

 

 

       R.A.J. Defilet   R.P. van den Belt, MBA 

 

 

 


