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Datum  21 januari 2013 

Tijd  19.30 uur 

Plaats  zaal 1a Schagen 

Aanwezig: G. Westerink (voorzitter),J.C.J. Beemsterboer (CDA), J.J. Heddes (PvdA),  A.S. Groot 

(VVD),  J. Bouwens (VVD),  P.F.J. Vriend (Seniorenpartij Schagen), J. Th. Kröger (JESS), Mevr. H.P. 

Bredewold (Wens4U), F. Teerink (DNA,) J.F. Bas (D66), J. Komen (SP), mevr. E. van der Voorde 

(griffier)   

Afwezig 

  

Stellen van vragen door 

publieke presidiumleden 

Merieke Bredewold vraagt aandacht voor Verbaal Judo. Is dit 

iets voor de raad en/of de organisatie?  

 

1. Opening   

2. Mededelingen - griffier: vergaderen in het gemeentehuis door fracties. 

Ma/di/woe vergaderen mogelijk in het gemeentehuis. Graag 

doorgeven aan griffie@schagen.nl wie gebruik wil maken van 

de faciliteiten. Budgetneutraal proberen om een schema te 

maken.  

- griffier: mogelijkheid overstappen op e-mailadressen 

raadslid@schagen.nl Wordt geregeld: informatie volgt. Iedereen 

gaat mee met deze actie.  

- Harry de Ruiter wordt raadslid GGR Geestmerambacht. Hans 

Kröger regelt dit.  

 

 

A 

 

 

A 

 

A 

3. Vaststelling agenda 

 

10a wordt raadszetelverdeling 

Na afloop overleg fractievoorzitters (besloten) 

 

4. Besluitenlijst en actielijst 

12-12-12 

- Commissies altijd bemand door 1 raadslid, in overleg kan daar 

door de fracties van afgeweken worden.  

- voordracht: fractievoorzitters worden benaderd. Dat is niet 

goed gegaan. Besluitenlijst en actielijst worden vastgesteld. 

 

5. Evaluatie 

raadsvergadering 2 en 3 

januari 

Besluitenlijst en toezeggingenlijst van 3 januari is toegevoegd ter 

informatie als bijlage. Geen voorstanders voor vaste 

spreektijden maar als de spreektijden zo lang blijven, moet dat 

besproken worden. Er waren overigens geen spreektijden 

afgesproken voor 3 januari. De sfeer is goed, prettig. Voor het 

publiek was het niet leuk. Constructief vergaderd, vele 

agendapunten. Voorstel: geen vragen meer stellen tijdens de 

vergadering (hierbij wordt niet bedoeld de ronde van vragen 

vooraf) door raadsleden, in ieder geval niet aan het college. 

Vragen kunnen van te voren gesteld worden. De meningen zijn 

verdeeld. Vragen in de commissie stellen.  

Besluit: proberen twee maanden geen inhoudelijke/feitelijke 

vragen aan het college te stellen in de raadsvergadering. 

Voorzitter speelt hierin een rol. Dan wordt duidelijk welke vragen 
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overbodig zijn. Politieke vragen moeten wel mogelijk blijven. Dat 

geeft het debat. Doel van de raadsvergadering is om een 

besluit te nemen, de voorbereiding vindt in de commissies 

plaats. De helft plus 1 is nodig, daar hebben eigenlijk die 

wethouders niets aan bij te dragen. Centraal staat: heeft een 

raadslid het antwoord nodig om een besluit te kunnen nemen? 

Efficiëntie voorop.  

Besloten wordt ook de gelegenheid voor vragen voorafgaand 

aan de vergadering zoveel mogelijk te beperken voor de 

raadsleden. Vooral voor de burgers houden.   

 

 

 

 

 

 

 

A 

5 Raadsvoorstel 

benoeming commissies 

De lijst wordt aangepast en aan de fracties gezonden ter 

aanvulling. Het presidium adviseert dit voorstel als bespreekstuk 

te agenderen voor de raad. In totaal worden 52 (plv.) 

commissieleden voorgedragen.  

In de discussie wordt duidelijk dat de afspraken uit het presidium 

van december niet helder zijn. (bandopname van 21 januari 

beluisterd, van december is geen bandopname.) De beleving is 

heel verschillend. De voorzitter stelt steeds conclusies voor maar 

die worden onderbroken. Opnieuw een conclusie. Het 

ontbreekt aan vergaderorde.  

Voorzitter stelt voor: we vergeten het besluit van 12.12.12. 

Voorstel raadsleden krijgen iPad, drie commissieleden plus 2 

vervangers en die uitsluitend in verband met afwezigheid. Plv. 

worden niet gefaciliteerd.  Tenminste 1 raadslid per commissie 

m.u.v. de kleine partijen. Gerrit Westerink zegt dat er nu geen 

iPads komen. Griffier geeft aan hier geen geld beschikbaar te 

hebben.  

Discussie opnieuw (Perry Vriend) over de conclusie voorzitter en 

dat er 12.12.12 gezegd dat er iPads komen voor de 

commissieleden. Dat is ook al naar hen gecommuniceerd. 

Voorstel Frans: Degenen die al een iPad hebben, geen iPad. 

Friso: Laptop kan wel in de zaal. Iedereen praat door elkaar 

(bandopname) iPads laten rouleren. Weer door elkaar, niet te 

verstaan wat de conclusie is. Voorzitter stelt: Eenmansfractie kan 

dan wel 8 iPads nodig hebben. Gaat ver. In totaal 52 iPads. 

Iedereen weer door elkaar. Geen dure dingen bestellen: iPad is 

de enige die SIM aan kan. We praten over terugdraaien besluit?  

Vraag is of er geld is om de commissieleden te faciliteren. Dat is 

er niet. Voor de commissieleden vergadervergoeding is er een 

taakstellend budget, daar zou de griffier een voorstel voor 

maken. Voorzitter concludeert: Op korte termijn geen aanschaf 

iPads: werkcommissie ad hoc griffier, Jelle en Merieke 

formuleren een advies aan het presidium.  

 

De concept agenda van de commissie wordt gemaakt door de 

voorzitters van de commissie met de commissiegriffiers. 

De commissie “vice voorzitter” Jelle, Merieke en Frans maken 

een voorstel voor de voordracht. Komt in de raadsvergadering 

van februari.  
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6 ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 

Het presidium adviseert de raad dit raadsvoorstel te agenderen 

als bespreekstuk. Er wordt door de griffier een tweede optie 

voor een bedrag toegevoegd aan het raadsvoorstel. De griffier 

zoekt uit bij de VNG hoe het met studie en cursus vergoeding zit. 

Perry Vriend vraagt naar de verordening van HK, dat wordt door 

de griffier uitgezocht.  

 

A 

 

A 

A 

7 werkgeverscommissie Voorgedragen worden: Petra Taams JESS,Martin Sanders CDA, 

Friso Teerink DNA, Perry Vriend Seniorenpartij , André Groot VVD 

(vz.). Het presidium adviseert de raad het raadsvoorstel als 

hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering.  

 

8 instructie griffier Het presidium adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te 

agenderen voor de raadsvergadering. 

 

 

10 concept agenda 

raadsvergadering 29 

januari 

De agenda is akkoord. Jelle Beemsterboer legt uit waarom het 

coalitieakkoord niet geagendeerd hoeft te worden. 

Toegevoegd wordt het voorstel over de gemeenschappelijke 

regeling en de bezetting daarvan.  

 

11 Werkplan griffie Het voorstel van de griffier is akkoord, zij gaat een werkplan 

maken en dit in maart presenteren aan het presidium.  

A 

12 Benoeming 

burgemeester 

Het voorstel is akkoord: de profielvergadering schuift op naar 4 

of 5 maart.  

 

13 Denktank 

volksvertegenwoordiging 

Het idee wordt omarmd, raadsleden worden in het weekbericht 

uitgenodigd zich aan te melden bij de griffie. Friso Teerink meldt 

zich meteen aan.  

A 

Nabranders De Wifi valt uit. Griffier bespreekt dit bij de gemeentesecretaris.  A 

14 Sluiting    

   

   

   

   

   

   

   

 


