Verslag presidiumvergadering 26 april 2018

Locatie: kantine gemeentehuis
Aanwezig: de raadsleden Brilleman, Gunter, Van Hekken, De Putter, Verbrugge, Van ’t
Westeinde, voorzitter Dijksterhuis en griffier De Vree.
Afwezig: de heer Boekholt
Aanvang: 18.00 uur
1. Opening.
De voorzitter opent de eerste presidiumvergadering van de verkiezingen in de
nieuwe samenstelling.
2. Mededelingen.
De (tweede) wijkagent gaat de politie verlaten. Er zal op korte termijn een
vacature worden opengesteld.
De fractiekamers blijven voor met de raadswisseling ongewijzigd.
Twee brandweervrijwilligers spreken bij het raadsledenspreekuur in over de
nakomersregeling. De voorzitter zegt toe een memo over deze regeling toe te
sturen.
De fractievoorzitters worden verzocht om voor 3 mei de namen van de
vertegenwoordigers van hun partij in de diverse gremia aan de griffier kenbaar
te maken.
Het concept programma voor de raadstweedaagse op 25 en 26 mei wordt
toegelicht. Op één raadslid na gaan alle raadsleden mee.
3. Verslag vergadering. (zie bijlage).
Ongewijzigd vastgesteld.
4. Evaluatie raadsbijeenkomsten.
Raadsvergadering 1 maart: Geen bijzonderheden
Raadsbijeenkomst 8 maart: Geen bijzonderheden
Raadswisseling: Goed verlopen
Raadsvergadering 5 april De heer De Putter is van mening dat een onderwerp
dat bij de begrotingswijziging stond (hoogspanningslijnen Borssele) een ding
werd. Hij vraagt zich af of er regels zijn wanneer een onderwerp wel of niet
geagendeerd wordt.
5. Raadsplanning. (zie bijlage 3)







TWEEDAAGSE WORDT 25 en 26 MEI, LOCATIE AMSTERDAM. Gepland
vertrek 09.30 uur uit Heinkenszand.
7 juni voorafgaand aan raadsvergadering (19.00 u) toelichting AMG rapport
kostendekkendheid leges & tarieven. Het AMG rapport zal vooraf worden
toegestuurd.
14 juni bezoek zonnepark Zeeland Refinery (op locatie) & toelichting op eigen
beleid.
20 september Stichting Promotie Landschapspark Borsele (op locatie)
8 november kaderstellende raad gezondheidsbeleid
Ideeën voor op de raadsplanning zijn welkom en zullen op de agenda van de
toekomst worden meegenomen. In dit kader wordt ene bezoek aan de KCB
genoemd.

6. Openstaande raadsvragen.
7. Verordening Burgerinitiatief (bijlage)
De verordening Burgerinitiatief wordt aangepast ter vaststelling aan de raad
aangeboden.
Hierin wordt meegenomen dat het voor betrokkenen voldoende is om een
onderwerp aan te dragen ipv een uitgewerkt voorstel, de minimum leeftijd 14
jaar wordt en dat inwoners de initiatiefnemers kunnen zijn. De overige punten
blijven ongewijzigd.
8. Stand van zaken organisatie-onderzoek -> agendapunt 10
Dit heeft verhelderend gewerkt. De heer Van den Berge is langdurig ziek, de
heer Jansen is wnd secretaris. De memo en de organisatiespiegel zijn op de
afdelingen toegelicht en heeft verhelderend gewerkt. De plannen over het
vervolg van het organisatieonderzoek komen over een paar weken. De
organisatiespiegel zal met raad zal worden gedeeld. Ook het integriteitsbeleid
zal grondig tegen het licht worden gehouden en aangepast. Kortom het
veranderingsproces is gestart. De hiermee gepaard gaande kosten zijn nog
niet inzichtelijk.
Een goede overdracht naar het volgende college is van belang om de
uitgezette lijnen te continueren.
De heer Van Hekken complimenteert de voorzitter met de wijze van aanpak.
9. Bestuurlijke samenwerking/GR de Bevelanden.
10. Organisatorische ontwikkelingen.
Op 9 mei aanstaande neemt de heer De Kuijper (controller en plv raadsgriffier)
afscheid. De raad is van harte uitgenodigd om op deze dag om 15.00 uur
afscheid van hem te nemen. Lokatie; kantine gemeentehuis.
De functie van plaatsvervangend griffier moet nog worden geregeld.
11. Rondvraag.
 De raadsleden Kampstra en Smits zullen namens de raad bij de
dodenherdenking op 4 mei een krans leggen.
 De functioneringsgesprekken voor de burgemeester met de
vertrouwenscommissie zullen na 1, 3 & 5 jaar plaatsvinden. De griffier zal
hiervoor contact op nemen met de raadsnestor.
 De heer De Putter vraagt aandacht voor de omgangsvormen tijdens de
raadsvergadering. Hij duidt hier met name op het spreken via de voorzitter en
elkaar met de achternaam aanspreken.
 De heer De Putter vraagt tevens aandacht voor de indeling van de raadszaal.
Besloten wordt de mogelijkheden te inventariseren, zonder dat dit op
voorhand (veel) geld kost. De heer De Putter zal samen met de griffier en
andere betrokkenen het initiatief hiertoe nemen.
 De declaratie van de fractiekosten blijft voor 2018 ongewijzigd (geen verdeling
van het budget naar rato van raadsleden zoals eerde besloten). De griffier zal
een concept verordening ambtelijke bijstand aan het presidium voorleggen
waarin ondermeer naast een bepaald basis bedrag een bedrag per raadslid



12. Sluiting.

wordt toegekend. Hierin moet tevens controle op de uitgaven zijn geborgd. De
intentie is deze verordening met ingang van 1 januari 2019 in te laten gaan.
De heer Verbrugge meldt dat R en B Wonen geen toezegging kan doen dat
mensen bij een tijdelijke verhuizing in het zelfde dorp kunnen blijven wonen.
Hij vraagt of het college dit op kan pakken. De Voorzitter wijst er op dat dit een
taak is van R en B Wonen en niet van het college.

