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Aanwezig

Tijd: 18:45 uur

Locatie: 1dr8

Afwezig
Voorzitter

: F. Klovert, M.D. Lansink, L.O. de Prieëlle, J.M.P. Ambachtsheer,
A. Slobbe, P. van Vugt en J.J.A. van Houwelingen
: n.v.t.
: K.J.G. Kats

Datum volgende vergadering

: 17 januari 2017

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Het presidium feliciteert Daan de Haas met zijn voordracht als
wethouder.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
3. Verslag van de vergadering van 25 oktober 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
5. Terugblik
a. Raadsvergadering 15 november 2016
Er zijn geen opmerkingen.
b. Raadsvergadering 29 november 2016
Het debat in de vergadering is goed, ordelijk en respectvol verlopen.
6. Raadsplanning / Lange Termijn Agenda (LTA)
- Met betrekking tot het Rv Ontwikkeling I-deel Zuidplas ontvangt de raad nog nadere informatie.
- Rv Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 9 ha Eendragtspolder zal toegevoegd worden aan de
agenda van 31 januari 2017.
Lennart de Prieëlle zal navragen op de afdeling Samenleving of alle onderwerpen met name voor het
eerste kwartaal 2017 zijn opgenomen in de raadsplanning.
7. Vaststelling conceptagenda’s en voorzitterschap
a. Raadsvergadering 20 december 2016
- Rv installatie wethouder zal toegevoegd worden aan de agenda als eerste bespreekstuk.
- Waarschijnlijk zal er ook een raadsvoorstel benoeming raadslid toegevoegd worden aan de agenda
als deze tijdig gereed is.
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- Naar aanleiding van de hoeveelheid onderwerpen is afgesproken dat de raadsvergadering om 19:30
uur zal aanvangen.
- De bijeenkomst met de gasten van de raad zal ook een half uur eerder beginnen om 18:00 uur.
- Het bestemmingplan Rottedijk 10A zal voor het besluitvormende deel geagendeerd worden. Op dit
agendapunt kan niet worden ingesproken, omdat die mogelijkheid al geboden is in de
programmacommissie en tevens is het voorstel niet gewijzigd. Bovendien kan er volgens het
reglement van orde (artikel 19 lid 4) niet worden ingesproken als de weg van bezwaar of beroep bij
de rechter nog openstaat.
- Aan het besluitvormende deel zal het agendapunt Meerwerk accountant worden toegevoegd.
- Onderwijsnota zal doorgeschoven worden naar de raad van 17 januari 2017. Geconcludeerd wordt
dat de wethouder heeft voldaan aan zijn toezegging de Onderwijsnota in 2016 nog te behandelen in
de raad, maar het presidium heeft echter besloten, i.v.m. de overvolle agenda, dit onderwerp door te
schuiven naar volgend jaar.
- Evaluatie van het Wmo beleid die in de planning staat op 17 januari 2017 zal dan doorgeschoven
worden naar 31 januari 2017.
b. Raadsvergadering 17 januari 2017
Evaluatie van het Wmo beleid zal doorgeschoven worden naar de laatste raadsvergadering in januari
en de Onderwijsnota zal worden toegevoegd. Verder gaat het presidium akkoord met de agenda.
8. Planning P&C producten 2017
Het presidium gaat akkoord met het voorstel. Voor het fractievoorzittersoverleg op 21 juni 2017 moet
een andere datum gezocht worden. De griffie zal dit plannen.
9. Verzoek plannen vergaderdata PC Verbonden partijen
In de programmacommissie van 14 februari 2017 zal Cyclus centraal staan en op 6 juni de
zienswijzen. In oktober zullen de reguliere onderwerpen behandeld worden. Voorgesteld wordt om op
14 februari naar Cyclus toe te gaan op de nieuwe locatie op het Gouwepark.
10. Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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