
 
 

Corsanr: 2017004031 

 

Presidium op dinsdag 14 februari 2017 te Overveen 

 

concept-Besluitenlijst 

 

Aanwezig:  

Leden: de heer Bolkestein, de heer Burger, de heer Heukels, mevrouw Meuleman, de heer Schell en, 

mevrouw Van Stralen 

Voorzitter: burgemeester Schneiders 

Griffie: mevrouw Van de Plasse 

 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

Mevrouw Roos is afwezig. 

Mevrouw Van de Plasse deelt mee dat het RTL-nieuws vanavond een item heeft gemaakt over 

nevenfuncties van burgemeesters. Hierin wordt burgemeester Schneiders genoemd. 

 

2. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Besluitenlijst presidium 20 december 2016 en 25 januari 2017 

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Terugblik raadsvergadering 26 januari 2017 

De heer Heukels geeft aan dat hij de raadsvergadering via de website heeft gevolgd. De 

vergadering was moeilijk te volgen, zeker met de reeks van moties en amendementen. Een 

verbeterpunt is om moties en amendementen duidelijker te benoemen en in te dienen. 

 

5. Vooruitblik raadsvergadering 15 februari 2017 

De heer Burger, voorzitter van de werkgeverscommissie, wil een mededeling doen over de stand 

van zaken van de werving van de griffier en commissiegriffier. 

Afgesproken wordt dat tijdens de 1e termijn over de profielschets, na een korte toelichting van de 

heer Bolkestein, voorzitter van de vertrouwenscommissie in oprichting, alle fracties de gelegenheid 

krijgen om het profiel in te kleuren. 

 

6. Stand van zaken burgemeester procedure 

De raadsvoorstellen profielschets en verordening op de vertrouwenscommissie worden vastgesteld. 

 

7. Mededelingen vanuit de werkgeverscommissie griffie 

De heer Burger (voorzitter van de werkgeverscommissie) informeert het presidium over de stand 

van zaken van de werving en selectie van de griffier en commissiegriffier. Hij meldt dat er profielen 

zijn gemaakt en dat er tot 20 februari a.s. kan worden gereageerd op de vacatures. De 

sollicitatiegesprekken vinden plaats op 28 februari/1 maart (1e ronde) en op 7 maart (2e ronde). De 

profielen worden gemaakt voor de functiebeschrijving en functiewaardering. De heer Burger 

verwacht dat in de raad van april de functiebeschrijvingen, functiewaarderingen en de benoeming 

van griffier en commissiegriffier aan de orde kan komen.  

De heer Burger geeft aan dat het inhuurcontract van mevrouw Van de Plasse en de heer Corten, 

als gevolg van deze procedure, moet worden verlengd. 
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8. Planning vergaderingen 

 Op verzoek van burgemeester Schneiders wordt de geplande raadsvergadering op 29 juni as uit 

het jaarschema verwijderd. 

 Mevrouw Van Stralen verzoekt om de begrotingsraad op twee avonden te doen: één avond met 

algemene beschouwingen en het indienen van moties en amendementen en één avond met 

debat en besluitvorming. Het verzoek wordt omarmd noch afgewezen. Afgesproken wordt om in 

het vergaderschema de begrotingsraad te planning op woensdag 1 november en donderdag 2 

november te reserveren als uitloopavond. In het najaar wordt hierop in het presidium 

teruggekomen. 

 

9. Fractiebudget en abonnement Haarlems Dagblad 

Naar aanleiding van de brede motie voor de raad van 15 februari 2017 over het Haarlems Dagblad is 

de vraag gerezen of het wenselijk en mogelijk is om alle raadsleden een abonnement op het 

Haarlems Dagblad te geven en dit te betalen uit het fractiebudget. Mevrouw Van de Plasse geeft 

aan, na consultatie van de VNG, dat dergelijke kosten kunnen worden betaald uit de 

onkostenvergoeding die raadsleden ontvangen; het fractiebudget is hiervoor niet bedoeld. 

 

10. Memo over ingekomen stukken en privacy 

Het memo wordt voor kennisgeving aangenomen. Het presidium ziet (nog) geen noodzaak om 

nadere richtlijnen te stellen. Afgesproken wordt dat de griffie naar bevind van zaken handelt bij de 

ontvangst van brieven waarin privacygevoelige gegevens van derden zijn vermeld. De inschatting 

van de griffie zal worden gesteund en wordt niet ter discussie gesteld. 

 

11. Memo laptops raads- en duo-commissieleden 

Het memo wordt voor kennisgeving aangenomen. Het presidium vindt het nu geen logisch moment 

om de vergoedingsregels aan te passen. Voor de aanvang van de nieuwe raadsperiode wil het 

presidium hierover een concreet voorstel ontvangen om in te voeren in de nieuwe raadsperiode. 

Voor wat betreft de afhandeling van het vertrek en komst van raadsleden- en duo-commissieleden 

wordt afgesproken dat de griffie de personen in kwestie een terugbetalingsbrief stuurt. De terug te 

betalen bedragen worden door mevrouw Van de Plasse genoemd. 

 

12. Inspreken in relatie tot het Reglement van Orde 

Het presidium heeft behoefte aan een andere vorm van inspreken. Er wordt gedacht aan een andere 

vorm buiten de vergadering om en zonder camera’s, bijvoorbeeld ronde tafels een half uur voor de 

vergadering informeel in gesprek met inwoners. Afgesproken wordt om dit op de actielijst te zetten. 

 

13. Uitslagenavond 15 maart 2017 

Het presidium geeft aan geen behoefte te hebben aan een uitslagenavond op 15 maart a.s. 

 

14. Raadswerkgroep vuurwerk 

Mevrouw Meuleman en mevrouw Van Stralen zijn bereid om deel te nemen aan de 

raadswerkgroep. Mevrouw Meuleman (voorzitter) zal een tekstje voor het griffiebericht maken om 

andere fracties uit te nodigen ook deel te nemen. De werkgroep maakt met ondersteuning van de 

griffie een opdracht die kan worden vastgesteld door de raad. 

 

15. Inzage van geheime stukken 

De wijze waarop op dit moment geheime stukken kunnen worden ingezien door raads- en duo-

commissieleden (via het RIS achter het wachtwoord) wordt door mevrouw Van Stralen ter discussie 

gesteld. Afgesproken wordt om dit onderwerp op de actielijst op te nemen om er op een later 

moment op terug te komen. 
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Over het protocol geheimhouding wordt afgesproken dat dit eerst in het presidium wordt besproken 

om te bepalen of het behandelrijp is. 

De heer Burger geeft aan dat er nog veel onduidelijkheid is over bekrachtiging van geheime 

stukken, de duur daarvan, de notulen van besloten vergaderingen. Er is een register maar dit is niet 

actueel. De heer Heukels stelt voor om een raadswerkgroep in te stellen die hiermee aan de slag 

gaat om zo snel mogelijk helderheid te creëren. Vanuit de griffie is hierbij ondersteuning nodig. Dit 

voorstel wordt omarmd noch afgewezen. De heer Burger vraagt iedereen erover na te denken op 

welke wijze de helderheid zo snel mogelijk kan worden verkregen (schoon schip maken). 

 

16. Rondvraag 

De heer Burger geeft aan behoefte te hebben aan een benen-op-tafel-overleg. 

 

17. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur. 

 

 

Actielijst presidium 

 

DATUM ACTIE WIE WANNEER 

14 februari 2017 Opnieuw bespreken begrotingsraad op 1 of 2 

avonden. 

Griffie September 2017 

14 februari 2017 Voorstel vergoeding laptops Griffie Voorjaar 2018 

14 februari 2017 Voorstel andere vorm van inspreken Griffie  

14 februari 2017 Raadswerkgroep vuurwerk M. Meuleman  

14 februari 2017 Inzage van geheime stukken Griffie  

14 februari 2017 Behandelrijpheid protocol geheimhouding Presidium Maart 2017 

14 februari 2017 Geheimhouding/beslotenheid – schoon schip 

maken 

Presidium  

14 februari 2017 BOT-overleg presidium  

 


