
 

Concept verslag van het Presidium op 20 december 2022 

Aanwezig: de heer Roest (voorzitter), de heer Koster, de heer Verheij, de heer Metselaar 

(vervangt mevrouw Roos), de heer Faber, de heer Heukels, mevrouw Zoetmulder, de heer 

Slewe, de heer Van der Veldt, mevrouw Witte (griffier). 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

Er is een bericht van verhindering door de heer Heukels en mevrouw Roos (wordt 

vervangen door de heer Metselaar). 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststelling van het verslag van 8 november 2022 

 

Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de opsteller. 

 

4. Korte terugblik raadsvergaderingen van 10 november (Begrotingsraad) en 17 

november 2022 

De Begrotingsraad van 10 november is volgens het presidium in goede sfeer 

verlopen. Bij de raad van 17 november viel het op dat er relatief veel geschorst werd. 

 

5. Terugkoppeling input vanuit de commissie op ‘Voorstel pilot Geen spreektijden in 

Commissie Grondgebied’ 
 

De heer Van der Veldt geeft als voorzitter van de Commissie Grondgebied een 

weergave van de reacties. Veruit de meeste leden van de commissie stemmen in met 

de pilot en met het genoemde voorstel 1. Dat voorstel houdt in dat er geen 

spreektijden worden gehanteerd bij de behandeling van agendapunten in de 

Commissie Grondgebied zoals geformuleerd in artikel 48a van het Reglement van 

Orde. Dat geldt voor de komende twee vergaderingen van de commissie. Na de 

tweede vergadercyclus van 2023 wordt de proef geëvalueerd door de Commissie 

Grondgebied en de agendacommissie. 

 

6. Vooruitblik raadsvergadering 22 december 2022 



 

De voorzitter en griffier geven een toelichting op de agenda van deze laatste 

raadsvergadering van het jaar. Het is forse maar overzichtelijke agenda. Het is wel 

eens drukker geweest in de december-cyclus. Het presidium vindt het een goed idee 

om de vergadering tot 23.30 uur te laten duren in plaats van tot 23.00 uur. De 

spreektijden worden daarop aangepast. Het streven is om het echt niet langer te 

laten duren. 

 

7. Rondvraag 

 

De heer Faber geeft een terugkoppeling van de bespreking in de agendacommissie. 

Op dit moment kan niet worden ingesproken in commissies over onderwerpen die 

niet op de agenda staan. De agendacommissie heeft de wens om dat wel toe te 

staan. Er is in principe een half uur beschikbaar voor inspraak in een commissie. Op 

dit moment is er steun van vier raadsleden nodig om een stuk van de Lijst met 

Ingekomen Stukken geagendeerd te krijgen. De agendacommissie heeft de wens om 

dit te wijzigen in vier fracties. Er zal een raadsvoorstel opgesteld worden om dit op 

deze wijze opgenomen te krijgen in het Reglement van Orde. 

 

De heer Koster brengt naar voren dat de laatste themasessie in de Beeldvormende 

Avond plaatsvond in de raadzaal. Wat hem betreft is het Werkcafé een betere 

locatie. Meestal vinden themasessies ook in het Werkcafé plaats. Besproken wordt 

dat dat echt de beste locatie is. 

 

8. Sluiting 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 

 

 


