
Verslag van de vergadering van het Presidium op 8 maart 2022 

Aanwezig: de heer Burger (plv. voorzitter), de heer Schell, de heer Kruijswijk, de heer Harder, de heer 

Doorn, de heer Van de Bunt, mevrouw Roos, mevrouw Schep, mevrouw Witte (griffier). 

Afwezig: burgemeester Roest, de heer Slewe, de heer Heukels (wordt vervangen door de heer Van de 

Bunt), mevrouw Zoetmulder (wordt vervangen door de heer Harder) 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Roest is afwezig, 

om die reden wordt de vergadering voorgezeten door de heer Burger als plaatsvervangend 

voorzitter. 

 

Er zijn berichten van verhindering van de heer Slewe, de heer Heukels en mevrouw 

Zoetmulder. De heer Heukels wordt vervangen door de heer Van de Bunt. Mevrouw 

Zoetmulder wordt vervangen door de heer Harder. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststelling van het verslag van 1 februari 2022 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

De griffier geeft een toelichting op de afscheidsraad op 24 maart 2022. 

 

De heer Heukels stelde de vraag of het mogelijk is om digitaal beëdigd te worden in de 

installatieraad op 30 maart 2022. Toegelicht wordt dat die mogelijkheid er is, nog steeds is 

het echter wettelijk zo dat een raadsvergadering fysiek of digitaal is. Om die reden zal er 

eerst een fysieke installatieraad zijn en daarna een digitale installatieraad. Bij beide 

vergaderingen is het vergaderquorum van toepassing. 

 

Los daarvan wordt hard gewerkt aan het vormgeven van een hybride vergadermogelijkheid. 

De verwachting is dat dit voor het zomerreces gereed is. 

 

4. Korte terugblik raadsvergadering van 3 februari 2022 

Het presidium blikt terug op de raadsvergadering. 

Mevrouw Schep geeft aan dat het wat haar betreft goed is bevallen dat de mogelijkheid er is 

gekomen om vragen te stellen aan insprekers in commissies. Mevrouw Schep geeft aan dat 

zijn tevreden is over het compromis dat er is gekomen over statushouders. 

 

De heer Doorn zit daar anders in. De gemeente heeft een belangrijke taak te vervullen ten 

aanzien van de opvang van statushouders. Dat belang wordt niet door iedereen gezien. 

 

De heer Kruijswijk vond het verwarrend dat aan het begin van de behandeling van het 

agendapunt statushouders een mededeling werd gedaan door de wethouder die niet 

overeenkwam met het voorliggende raadsvoorstel. 



 

Mevrouw Roos vond het een prettige vergadering maar vond de wijze van besluitvorming 

over statushouders warrig. Ze geeft aan dat het voor inwoners niet duidelijk is welk besluit er 

genomen is. 

 

De heer Burger onderschrijft dat de besluitvorming niet de schoonheidsprijs verdient maar 

kijkt positief terug op de vergadering. Het genomen besluit is terug te vinden op het Raads 

Informatie Systeem en in het verslag. 

 

5. Vooruitblik raadsvergadering op 10 maart 2022 

 

De heer Burger zal als plaatsvervangend voorzitter het agendapunt over 

integriteitsmeldingen voorzitten. Afgesproken wordt dat het agendapunt over 

integriteitsmeldingen naar achteren op de agenda gaat. Het betreft (deels) een besloten deel 

dat niet te volgen is voor de kijkers thuis. 

 

Afgesproken wordt dat de motie vreemd aan de orde van de dag over Park Vogelenzang naar 

voren op de agenda gaat. Er zijn veel aanmeldingen binnengekomen van toehoorders voor 

dit agendapunt. 

 

Er zijn twee raadsvoorstellen om toe te voegen aan de agenda. Het raadsvoorstel over het 

aanwijzen van een commissiegriffier wordt toegelicht door de heer Kruijswijk als voorzitter 

van de werkgeverscommissie. Het raadsvoorstel over de verantwoording fractiebudgetten 

2021 wordt toegelicht door de heer Oude Weernink als voorzitter van de kascommissie. 

 

Er is een nieuw raadsvoorstel binnengekomen over Binnenweg 27. Vorige week is dat met 

toelichting met het griffiebericht meegegaan. Indien gewenst krijgt de wethouder in de raad 

de gelegenheid het nader toe te lichten. 

 

Ten aanzien van de twee initiatiefvoorstellen (huisvestingsverordening en splitsing villa’s) zijn 

vandaag wensen en bedenkingen door het College van B&W vastgesteld. Ze worden zo 

spoedig mogelijk aan de raad gestuurd. De griffier geeft aan welke moties en amendementen 

er al binnen zijn. 

 

Bij het vaststellen van de agenda zal de voorzitter aangeven welke afspraken het presidium 

gemaakt heeft ten aanzien van de agenda. 

 

6. Rondvraag 

 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 


