Verslag presidiumvergadering 25 oktober 2018

Locatie: kantine gemeentehuis
Aanwezig: de raadsleden Boekholt, Brilleman, Van Hekken, De Putter, Verbrugge, Verkuil & Van ’t
Westeinde, voorzitter Dijksterhuis (aanwezig vanaf agendapunt 4) en griffier De Vree.
Afwezig: de heer Gunter.
Aanvang: 18.00 uur
1. Opening.
2. Mededelingen.
 Korte terugkoppeling van het gesprek met Berenschot over rekenkamercommissies.
Goed gesprek gehad waarin de gevoelens van de raad zijn verwoord. Aangegeven
is dat Borsele (conform het bepaalde in het bestuursakkoord) het wetsvoorstel over
de rekenkamercommissies afwacht voordat er een keuze wordt gemaakt over de
rekenkamercommissie. Het onderzoek dat Berenschot in opdracht van BZK uitvoert
staat los van het wetgevingstraject over rekenkamercommissies.


Korte toelichting op de mail van de heer Oosthoek en de bevoegdheden die de
burgemeester daaromtrent heeft.



Op 5 november aanstaande organiseert de statenfractie van de PVV een
partijbijeenkomst in Landlust. Eén van de sprekers is de heer Filip Dewinter van het
Vlaamsblok.



Het presidium wil gebruik maken van de uitnodiging van de ZLTO afdeling Borsele
voor een excursie/bedrijfsbezoek (na het zomerreces van 2019) en inbreng in het
programma.



Aandacht wordt gevraagd voor de mail van mevrouw Huyps over verkeersoverlast
op de Hoofdstraat in Ovezande en de begeleidende notie van het college hierbij.
Hierin wordt aangegeven dat reeds een en ander is gedaan met succes. Mevrouw
nodigt raadsleden uit om te komen kijken en in gesprek te gaan hierover.



Het presidium stemt in met het verzoek van de GR de Bevelanden om de
klankbordgroepleden (mevrouw Hoogerland en de heer De Putter) namens de
gemeenteraad uit te nodigen voor een gesprek met Berenschot en BZK over de
legitimiteit van samenwerkingsverbanden.



De werkgeverscommissie licht de stand van zaken toe over de functie van griffier.
Hiertoe wordt het grondslagformulier en de bestaande functiebeschrijving uitgereikt.
(De griffier is bij dit agendapunt afwezig).

3. Verslag vergadering 27 september 2018.
Ongewijzigd vastgesteld.
4. Evaluatie raadsbijeenkomsten.

4 oktober raad; het voorstel van de gemeenschappelijke regeling had eigenlijk van de
agenda gehaald moeten worden aldus de heer De Putter. Mevrouw Brilleman roept het
college op kort, bondig en concreet te beantwoorden. De heer Boekholt constateert dat de
prorap weer wordt beschouwd als algemene beschouwingen. Daar is de behandeling van
de programmarapportage niet voor. Daarnaast hoort nieuw beleid niet in de prorap.
8 oktober gezamenlijke raadsbijeenkomst GR de Bevelanden; Goede bijeenkomst,
informatiemarkt was goed, introductieverhaal miste inzicht te geven in zaken die goed en
niet goed gaan. Lage opkomst.
10 oktober presentatie GGD/RUD/VRZ; goede bijeenkomst.
11 oktober Inforaad volkshuisvesting en masterplan Nieuwdorp; De heer Van Hekken
constateert dat de bevolking zeer te vrede is. De opmerking uit de zaal over de afgewezen
aanvraag voor het bevrijdingsmuseum geeft voor de heer Van Hekken aan dat de attitude
van medewerkers naar buiten toe voor verbetering vatbaar is. De voorzitter geeft aan dat in
de organisatie ontwikkeling hier specifiek aandacht aan wordt besteed. Dit
ontwikkelingstraject is gaande. De voorzitter geeft aan dat het college verantwoordelijk is op
het functioneren van de organisatie. Als hier op of aanmerkingen over zijn, dient het college
hierop te worden aaangesproken. Ambtenaren die zich niet publiekelijk kunnen verdedigen,
kunnen hier niet op worden aangesproken.
De gebruikte vaktermen zouden voor niet raadsleden lastig geweest zijn. Sprekers moeten
meer geprepareerd zijn op het aanwezige publiek.
24 oktober infoavond OLAZ: De heer De Putter vindt het een informatieve avond.
5. Raadsplanning.
* Toevoegen:
- 21 februari 2019 kaderstellende raad over uitvoeringsplan Duurzaamheidsvisie &
kaderraad rioleringsplan
- 21 maart 2019 bezoek aan het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp
- 9 mei sociaal domein (info of kader ????)
- 16 mei presentatie RUD. Besloten wordt twee keer per jaar bij een GR op bezoek te gaan
om verhaal te vertellen. In dit kader besluit het presidium om op 16 mei naar de RUD toe te
gaan.
*De voorzitter zegt toe na te gaan of de geplande raadsbijeenkomst op 22 november gaat
over het museumbeleid danwel museum De Bevelanden. Het presidium gaat er vanuit dat het over
het museumbeleid zal gaan.
*De spreektijd voor de behandeling van de begroting tijdens de raad van 1 november as
bedraagt in principe 10 minuten per fractie. Er wordt gesproken vanaf de reguliere
vergaderplek.
6. Openstaande raadsvragen.
De vragen van D66 en CDA over plan Plevier worden eerste helft van november
beantwoord.
De reeds ingediende vragen voor het financieel spreekuur komen tijdens het spreekuur van
maandag as. aan de orde.
7. Aangepaste indeling Raadzaal.
Na enige discussie wordt besloten dat :
De plaats van het college wordt conform het voorstel van de werkgroep De Putter
(achterkant van de tafel gelijk aan paal),
Collegeleden worden van microfoons voorzien,

Bezien wordt wat de mogelijkheden zijn (ook wat betreft afschotting onder tafel) met de
bestaande losse tafels in de raadszaal voor het college,
Vlaggen op de voorgestelde plaats aan plafondbalken komen te hangen,
Het in eerste instantie voorgestelde idee om de hoeken van de vergadertafel te verwijderen
NIET uit te voeren,
Max. vier i.p.v. twee raadsleden te plaatsen aan de vergadertafel van de voorzitter/griffier (
aan beide kanten 2),
Het wapen op de betonnenrand van de vergadertafel te plaatsen tussen voorzitter en griffier
in (Midden van deze tafel),
De raadsleden De Putter en Verkuil zullen samen met de griffier met een nieuw voorstel
komen voor een plaats voor de koning/het koningspaar.
8. Bestuurlijke samenwerking/GR de Bevelanden.
Klankbordgroepen zijn gevormd. Er wordt gewerkt aan een dashbord m.b.t. de stand van
zaken van het rapport Berenschot mbv de klankbord groep.
9. Organisatorische ontwikkelingen.
Interviews in de organisatie zijn volop gaande en al de interne werkgroepen zijn aan de
slag. Medio december zal het rapport worden opgeleverd. Bekeken wordt of in een
“kantinebijeenkomst” voor uitsluitend raadsleden medio januari de rode draad uit het
rapport kan worden toegelicht.
10. Rondvraag.
De heer De Putter geeft aan dat het geluid van het raadsverslag soms zwak is. De griffier
licht toe dat men voor een goed geluid dicht in de microfoon dient te spreken anders komt
het geluid zwak over.
De heer De Putter zal samen met de heer Verbrugge en de griffier een bijeenkomst over de
Rol van de raad bij omgevingswet voorbereiden (Aandachtspunten zijn de termen
maatwerk, draagvlak, meer grip op krijgen, communicatie). Goede voorbeelden van elders
zullen ook worden gezocht.
De heer De Putter wil de uitslag van de D66 enquête over zondagsopenstelling aan de
voorzitter aanbieden. Hiertoe zal iom de griffier een moment worden gekozen.
De heer Verbrugge informeert hoe de begeleidingscommissie van de RUD relevante zaken
terugkoppelt. De griffier zal hierover contact met hem opnemen.
De voorzitter meldt dat, naar het zich nu laat aanzien, de discussie over de nieuwe
sterkteverdeling politie er in gaat resulteren dat er voor de gemeente 1 fte voor wijkagent
bijkomt.
11. Sluiting.

