Verslag presidiumvergadering 30 augustus 2018

Locatie: kantine gemeentehuis
Aanwezig: de raadsleden Boekholt, Brilleman, Gunter, Van Hekken, De Putter, Verbrugge,
Van ’t Westeinde, voorzitter Dijksterhuis en griffier De Vree.
Afwezig:
Aanvang: 18.00 uur

1. Opening.

2. Mededelingen.
*Het presidium geeft in meerderheid aan geen belangstelling te hebben om
een kanttekeningenbijbel te ontvangen zoals deze door de gereformeerde
bijbelstichting wordt aan geboden.
*Het voorstel burgerinitiatief is akkoord om voor besluitvorming aan de raad
voor te leggen.
*Stemmen bij handopsteken wordt door het presidium als goed initiatief
gezien. Wordt geïntroduceerd.
*Museumbezoek De Bevelanden zal door de raad worden bezocht. De griffier
regelt een werkbezoek.
*Het presidium gaat in op de uitnodiging van North Sea Port voor rondleiding
door het havengebied & toelichting ontwikkelingen in het
havengebied. Wordt ingepland.
*De raadsleden worden verzocht om na de raad van 6 september hun ipad bij
Machiel Krijger in te leveren ivm de overstap naar een ander
ICT systeem. Deze Ipads zijn de maandag daarop weer af te halen in het
gemeentehuis.
*Mevrouw Brilleman is gebeld door de heer De Jonge uit s Heerenhoek over
houtrook. Het presidium besluit niet op zijn verzoek in te gaan om dit
onderwerp te agenderen voor de raad. Hij zal hierover schriftelijk worden
geïnformeerd.
3. Verslag vergadering 31 mei 2018. (zie bijlage).
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De heer De Putter wil de
agendapunten van de raadstweedaagse toegestuurd krijgen. Termijnkalender
wordt opgezet. De fotos van de flapovers worden rondgestuurd naar het
presidium.
4. Evaluatie raadsbijeenkomsten.
7 juni raad (jaarrekening) Mevrouw Brilleman vond de rol van het college te
prominent. Meer discussie is gewenst.
14 juni werkbezoek Zeeland Refinery. 28 juni raad (kadernota) De heer De Putter betreurt de afwezigheid van de
wethouder financiën
bij de behandeling van de kadernota. De gegeven antwoorden waren akkoord.
Het presidium is van mening dat de wethouder financiën er in principe wel had
moeten zijn. De heer Gunter vindt de 10 minuten spreektijd beperking wat te
strikt. Iets minder strikte hantering van de 10 minuten terwijl dit wel het
uitgangspunt blijft, is gewenst. Geen klok meer tonen.
Mevrouw Brilleman vindt dat er te veel nieuw beleid in de kadernota staat. De
heer Van t Westeinde houdt een pleidooi om via de voorzitter te spreken.

5 juli raad. De heer De Putter is niet te vrede met het ontvangen antwoord op
zijn vraag over de beoordeling van de beeldkwaliteit door de
dorpsbouwmeester. Na discussie over het vragenuurtje wordt geconcludeerd
dat tijdens het vragenuurtje een verduidelijkende vraag mogelijk moet zijn.

5. Raadsplanning. (zie bijlage).
* De jaarplanning 2019 is reeds eerder digitaal akkoord bevonden.
* Ingestemd wordt met onderstaande raadsplanning.
6 september reguliere raad
13 september 20.00 – 21.00 inforaad Lidl en brandweergarage Heinkenszand 2
paralelsessies. Fractievolgers zijn ook welkom.
21.00 – 22.00 kaderstellende raad: kostendekkende leges en tarieven.
20 september St Promotie landschapspark/toeristische inforaad bij de SGB in
Hoedekenskerke start 19.30 uur ivm rondje terrein tot 21.30 uur
27 september presidium, raadsledenspreekuur en fractie
4 oktober reguliere raad
10 oktober bijeenkomst GGD/RUD/VRZ
11 oktober info masterplan Nieuwdorp (icm dorpsraad) & info over volkshuisvesting,
beide in Nieuwdorp
18 oktober geen raad
25 oktober presidium, raadsledenspreekuur en fractie
1 november reguliere raad
8 november inforaad gezondheidsbeleid/zorgcentrum
15 november Inforaad IVB/kaderstellende raad over het Gemeentelijk Rioleringsplan 20182023

22 november kaderraad gezondheidsbeleid zorgcentrum
29 november presidium, raadsledenspreekuur en fractie
6 december reguliere raad
13 december kaderraad masterplan Nieuwdorp
20 december vrije fractieavond
27 december geen raad
3 januari geen raad
10 januari reguliere raad
17 januari bezoek KCB
24 januari tussentijdse evaluatie GVP

6. Openstaande raadsvragen.
Geen.
7. Terugkoppeling werkgroep Indeling Raadszaal door de heer De Putter.
De heer de Putter licht de notitie toe.
De heer Van Hekken: kolommen er uit is een plus maar erg kostbaar. De meeste
mensen zijn te zien.
De heer Van t Westeinde vraagt zich welk probleem wordt opgelost en welke worden
gecreëerd.
Hij kan zich vinden in de huidige opstelling.
De heer Boekholt vindt de duurste oplossing de beste maar niet te verdedigen
vanwege de financiële consequenties.
De heer Gunter krijgt de handen niet op elkaar voor een van de voorstellen.

De voorzitter concludeert dat er geen optie is die draagvlak heeft. Voor het wapen, de
vlag en de koning moet nog een plek
worden gevonden.
Besloten wordt om de ideeën even te laten bezinken en daar later op terug te komen.
Opties moet meer worden uitgewerkt.
De positie van de schermen is nog niet ideaal. Bekeken kan worden naar de
mogelijkheid om presentaties op de ipads te tonen.
De heer de Putter zal hierop terug komen.
8. Bestuurlijke samenwerking/GR de Bevelanden.
Het college heeft overleg gehad met Belgische burgemeesters rondom de haven
hetgeen o.m. heeft geresulteerd in het aansluiten bij het kanaalzoneoverleg. Gunstige
ontwikkeling die wordt opgepakt.
9. Organisatorische ontwikkelingen.
Geen bijzonderheden. BMC gaat het traject begeleiden bij de organisatie ontwikkeling.
De raad wordt gevraagd een standpunt over het krediet in te nemen.
10. Rondvraag.
1 raadslid herdenking Baarland (Yvonne)
De heer Van ‘t Westeinde zal voor de komende raadsvergadering aandacht vragen
voor de hete zomer problemen waar agrarische ondernemers mee te kampen
hebben (gehad). De heer Van ’t Westeinde zal gelet op zijn ZLTO functie bezien wie
hierover het woord gaat voeren.
11. Sluiting.

