
Concept besluitenlijst presidium d.d. 29 januari 2014.  
Aanwezig: Piet Bleeker, Marian Plasschaert, Aat de Jonge, Paul Vermast,  Jaap Oosterveld en 
Djimmer Petrusma 
 
Opening, mededelingen. 

• De burgemeester geeft aan dat de minister samen met de CdK’s aandacht zal vragen voor 
het thema integriteit van (kandidaat) raadsleden en collegeleden. Het presidium geeft aan 
dat de aanbevelingen van de minister een onderwerp van gesprek moet zijn om te bespreken 
met de lijsttrekkers. 

• Morgenavond een grote groep leerlingen van het Ichthus College 
• Een verzoek om filmopnames te maken voor “De kerk draait door” 

 
Vaststellen agenda. 

Vaststellen verslag 18 december 2013.   
• Maak haast met de Verordening Fractievergoedingen. Stel op n.a.v. eerder genoteerde 

opmerkingen uit de vorige presidiumvergaderingen.  
• Laat verordening rechtspositie op korte termijn opstellen door de organisatie.  

 
Terugblik op de raadscommissie- en raadsvergaderingen.  

• Laat het college eens meedenken over de meer algemene en abstractere vragen die de raad 
zou moeten beantwoorden. ‘Waar zou de discussie eigenlijk over moeten gaan? ‘ 

• Over de videonotulen de volgende opmerkingen:  
1. Zorg dat er een tekst klaar staat tijdens een pauze of schorsing 
2. Bij het vragenuurtje moet de voorzitter kort een toelichting geven op de vraag en de naam    
van de fractie noemen die vraag heeft ingediend voor de wethouder een antwoord geeft. 
3. verander de namen van de wethouder tijdens de commissie in ‘college’. 
 

Toezeggingen commissie en raad. 
 
Overzicht opgewaardeerde brieven.  

• Er was in december een brief opgewaardeerd;  de fractie van GroenLinks wenste deze graag 
in algemene zin te bespreken. Met name of er ene algemene handelswijze is t.a.v. kopiëren 
van de stukken.  

 
Verzoek rekenkamer. 

• Het presidium zal de rekenkamer vragen het rapport aan te leveren en het rapport zal dan als 
ingekomen stuk op de lijst worden geplaatst. De raad kan dan op waarderen.  

 
Rondvraag. 

• Geen bijzonderheden.  

 
 
 


