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Besluitenlijst Presidium  

Datum: 17 februari 2022 
Aanwezig: dhr. C. van Verk – PvdA - voorzitter 

dhr. J.D. Veldman – CU/SGP  

mw. I. Jager - BVD 

dhr. P. Tiebosch – D66  

mw. I. Koene – Gewoon Dordt  

mw. K. Kruger – Groen Links  

dhr. M. Merx – VVD  

mw. D. van Poppel – plaatsvervangend griffier  

Afwezig: dhr. W. Kolff – voorzitter, dhr. W. van der Kruijff – CDA, dhr. R. Portier – SP, 
dhr. D. Schalken – BVD, dhr. D. van Leeuwen – PVV, mw. M. Stolk – VSP en mw. A. 
Wepster 

 
1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt met instemming van de leden 
vastgesteld.  

2. Mededelingen 
Het besloten gedeelte van Presidium komt vanavond te vervallen, omdat de vergadering 
digitaal plaatsvindt. Aanstaande dinsdag vergadert de gemeenteraad voor de laatste keer 
deze raadsperiode. Op verzoek van de burgemeester worden de fractievoorzitters 
gevraagd na afloop bij elkaar te komen voor een korte, consulterende bespreking.  

Er zijn geen andere mededelingen.  
 
3. Verslag 9 december 2021 en verslag kabinetsdeel 9 december 2021 

Het verslag van 9 december 2021 en het verslag van het kabinetsdeel van 9 december 
2021 wordt met een kleine wijziging vastgesteld: alleen bij de heer Boersma zijn 
meerdere voorletters vermeld. Dat wordt aangepast.  

4. Verkiezingen 

Het presidium neemt kennis van de geschetste stand van zaken over de activiteiten 
rondom de verkiezingen. De loting voor de kramen op de verkiezingsmarkt op zaterdag 
12 maart wordt zoals afgesproken in het campagneleidersoverleg ter vergadering 
verricht. 

Nummer kraam Politieke partij 
1 ChristenUnie/SGP 
2 CDA 
3 Forum voor Democratie 
4 VSP 
5 VVD 
6 SP 
7 Partij voor de Dieren 
8 GroenLinks 
9 PvdA 
10 Beweging Denk 
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11 Gewoon Dordt 
12 MOEDD 
13 PVV 
14 Op Ons Eiland 
15 Jezus Leeft! 
16 BVD 

 

Op verzoek wordt een foto van deze loting met het presidium gedeeld per email. De 
uitslag wordt ook doorgegeven aan de campagneleiders. 

5. Juridische status wethoudersmemo 

Presidium neemt kennis van de toelichting op de juridische status van de 
wethoudersmemo, waarbij is aangegeven dat dit in elk geval een vorm van schriftelijke 
informatievoorziening door het college is en juridisch gezien op dit moment dezelfde 
status heeft als een raadsinformatiebrief. 

6. Samenstelling tijdelijke agendacommissie 

Presidium wordt gevraagd in te stemmen met het direct na de verkiezingen door partijen 
voordragen en door de raad benoemen van een voorlopige Agendacommissie en na het 
benoemen van de wethouders een definitieve Agendacommissie door de raad te laten 
benoemen.  

Mevrouw Koene maakt haar interesse in kandidaatstelling alvast ter vergadering kenbaar 
aan de overige aanwezigen.  

Mevrouw Jager geeft aan dat BVD van mening is dat zolang er nog geen oppositie- en 
coalitiepartijen zijn, elke fractie in de agendacommissie vertegenwoordigd zou moeten 
zijn. Daarnaast wordt opgemerk dat met het oog op stemming de commissie niet uit vier, 
maar uit vijf leden moeten bestaan. Voorzitter geeft aan dat in het raadsbesluit staat 
vermeld dat de agendacommissie bestaat uit 4 leden en een voorzitter.  

De heer Merckx doet de suggestie om t.z.t. het presidium bij elkaar te roepen om de 
samenstelling van deze tijdelijke agendacommissie te regelen. Opgemerkt wordt dat dit 
dan tussen het duidingsdebat en de benoeming zou moeten plaatsvinden. Hier komt de 
griffier in een apart bericht op terug. 

Dit roept de vraag op bij De heer Veldman wie dit duidingsdebat gaan voeren, want de 
oude raad heeft dan reeds afscheid genomen en de nieuwe raad is nog niet benoemd. De 
griffier wordt gevraagd hier ook kort op in te gaan in de schriftelijke terugekoppeling. 

7. Rondvraag 

Mevrouw Koene vraagt of het etentje met het presidium deze raadsperiode wordt 
ingepland. Dat wordt bevestigd door plaatsvervangend griffier.  

De heer Merckx roept partijen op zich aan de regels te houden voor wat betreft het 
campagnevoeren in de stad. Op verzoek stuurt de (pv) griffier een samenvatting van wat 
wel en niet is toegestaan door (naar de campagneleiders).  

8. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten. 


