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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 29 september 2014 (BSL14.) 
 
Aanwezig: 
De heer K.F. Schuiling (voorzitter) 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
Mevrouw K. van Driesten 
De heer B.O.B. Haitsma 
De heer E.M. Krijns 
De heer L. Kuipers 
Mevrouw F.F. van der Paard 
Mevrouw R. Post  
De heer P.R. Reenders 
De heer M.C. Wouters 
 
Afwezig: 
De heer M. Vermooten 
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, griffiemedewerker 
 

 

 

1.  Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering.  
 
De volgende zaken komen aan der orde:  Bestuurlijke uitwisseling gemeente Kop van NH op 10 oktober;  Herfstreces: 13 t/m 17 oktober;  Gast van de Raad op 20 oktober;  Over de kook op 25 november;  Bijeenkomst nieuwe raadsleden op 13 november;   Uitvoering motie raadspen: zie e-mail van 17 september jl. 
 

2.  Bijzonderheden voor oktober/november  Begrotingsbehandeling. Op verzoek stuurt de griffie de detailplanning nogmaals naar de raadsleden  

 (IR14.0073). 
  

3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en bespreken raadsvergadering 29 september 

2014 
Over de vergadering van 1 september 2014 zijn geen opmerkingen gemaakt. Met betrekking tot de 
raadsvergadering van hedenavond wordt opgemerkt dat mevrouw Van Dooren-Lansdorp en de heer 
Assorgia afwezig zijn. 

 

4.  Opleiding en training (IR14.0125, IR14.0126 en IR14.0127) 
In verband met het uitvallen van de presentatie zoekt de griffie naar een ander moment waarop de 
presentatie kan worden verzorgd. Voor de vergadering van november ontvangt het presidium een 
definitief voorstel tot deelname aan de pilot raadsacademie voor de duur van één jaar.  
 
Het presidium onderschrijft het voorstel om budgetten beschikbaar te stellen op fractieniveau. 
 

5. Uitwerking Hoofdstuk 3 coalitieakkoord (IR14.0124) 
Het presidium stemt in met de opgenomen adviezen. De griffie wordt opgedragen dit verder uit te 
werken. 

 

6. Vaststelling eindverantwoording fractievergoeding 2013 
Het presidium stelt de bedragen naar aanleiding van de eindverantwoording vast. De griffie wordt 
opgedragen de eindverantwoordingen van de fracties, in het kader van transparantie, op korte termijn 
aan de gemeenteraadsite toe te voegen. 
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7. Concept vergaderschema 2015 raads- en commissievergaderingen (versie september 2014 

IR14.0118) en data detailplanning P&C cyclus 2015 (AU14.10724) 
Het presidium stelt  het voorgestelde vergaderschema 2015 en de in de Planning & Controlbrief 
opgenomen detailplanning met de daarbij voorgestelde behandelwijzen vast. 

 

8. Proces herzien Financiële verordening (IR14.0123) 

Het presidium stemt in met het proces ter voorbereiding van een geactualiseerde financiële verordening. 

 

9. Rondvraag 
-  De heer Reenders vraagt aandacht voor het plannen van overleggen voorafgaand aan raads- en  
 commissievergaderingen. De griffier geeft aan dat er geprobeerd wordt de bijeenkomsten te  
 spreiden, maar dat er ook bijeenkomsten worden gepland die niet langs de griffie zijn gehaald. 
 Dubbelingen zijn helaas niet altijd te voorkomen. 
 
 

Eerstvolgende vergadering: 3 november 2014.  

 

 

 

 
 
 


