
Besluitenlijst presidium 4 oktober 2016  
Aanwezig Joost van Herpen (voorzitter), Karolien Pouwels, Klaas Roskam, Wim Vos, Jan 
Mülder, Annemieke Vermeulen (burgemeester), Erik Luchtenburg (gemeentesecretaris) en 
Ina Schutte (griffier, verslag)

1. Opening en mededelingen
Werkgroep Van Onderop zoekt naar ingang. Griffier zal voorstellen om op 1 dec 
aanwezig te zijn bij de informatieronde. 
Naar aanleiding van vragen over aanlevertijden van de stukken: 

- Vrijdag voorafgaand aan Presidium moeten stukken klaarstaan. 
- De aanlevermomenten uit het Vergaderschema 2017 worden nageleefd. 
- Tot week voor raad worden ingekomen stukken toegevoegd (=donderdag). 

2. Vaststellen agenda
Vastgesteld, invulling behandeling A-stukken wordt toegevoegd bij punt 6.

3. Verslag 1 november 2016
Vastgesteld zonder wijzigingen. 
N.a.v. Afronden van regelgeving raadswerk zal opgepakt worden door Griffier na 
rondje langs de fracties. Presidiumleden zorgen voor uitnodiging. 

4. Lange Termijn Agenda (LTA)
Doorgenomen. Presidium geeft aan dat deze LTA al scherper beeld geeft. 

5. Lijst moties en lijst toezeggingen
Toezeggingen: Enquête Hamershof is toegestuurd. Kunstgrasvelden is A-stuk. 
Verbeterproces jaarstukken 3D’s wordt opgepakt. Luchtenburg kondigt brief aan 
die naar alle raden wordt gezonden over de verbeterslag. 

6. Agenda en behandeling inforonde 1 december en raad 15 december 
N.a.v. agendapunt geheimhouding zegt griffier toe een inventarisatie te maken 
van de stukken waar raad Leusden geheimhouding heeft opgelegd, incl. advies 
voor opheffen indien dit mogelijk is. Planning zomer 2017. 

7. Behandeling ‘A’ (ingekomen)stukken en Raadsinformatiebrief
De A-stukken-avond op 24 november, vrz. Karolien Pouwels.

- Betreft de a-stukken uit raad 27 oktober, 24 november én de RIB. 
- Voorzitter en griffier maken een behandelvolgorde. 
- 1 woordvoerder per onderwerp per fractie. Vrij zitten. 
- RIB voortaan niet inboeken op lijst ingekomen stukken; bij presentatieavonden.

Informatiemarkt 1 december 19.30 – 20.30 uur
Wethouders worden verzocht op afstand te blijven. 

Informatieavond 1 december 20.30 – 22.45 uur
20.30 – 21.00 uur Parallel:

a. Commissiekamer: Verkeer Achterveld – vrz. Klaas; griffier: Emco
b. Raadzaal: Huishoudelijke hulp – vrz. Wim; griffier Ina 

      21.00 – ca 21.45 uur – Najaarsnota vrz. Klaas; griffier Ina 
      21.45- ca 22.45 uur – Wmo visie en verordening vrz. Klaas; griffier Ina



8. Evaluatie informatieronde 3 en 10 november en raadsvergadering 10 
november
Bij informatieavond over de begroting waren veel technische vragen die feitelijk 
thuishoren in markt of die vooraf gesteld kunnen worden. 
Griffier zal in de bijzonderheden standaard opnemen de vraag of het onderwerp 
als hamerstuk of bespreekstuk door kan. 

9. Presentatieavond 2 februari 2017
Dit onderwerp wordt geagendeerd voor presidium op 3 jan.
De onderwerpen die nu voorliggen vanuit college (zie RIB): financiën, Sociaal 
Domein of subsidies, uitwerking amendement openbaar groen en MFC Antares.
Voorstel om ook op te nemen de Regionale Ruimtelijke Visie. 

10. Stavaza streaming
Ina licht de werkzaamheden toe die nu aan de gang zijn. In december zal 
proefperiode zijn. Notulist draait hele maand nog mee. 
Jeugdraad wordt niet gestreamd.

11. Rondvraag
Klaas geeft aan een vrij hardnekkige storing op GO te hebben. Griffier geeft door.
Klaas wil mogelijkheid toevoegen fractievertegenwoordigers aan lijstje op 
raadsplein. Griffier neemt dit mee naar webredactie / GO.
Wim: nogmaals aandacht voor GO op andere systemen dan iPad (i.c. android). 
Ina en Jan maken afspraak voor financiële jaarplanning raad.

12. Sluiting
Aan het slot van de vergadering staat Joost stil bij feit dat dit het laatste 
Presidium is met Annemieke Vermeulen. Hij dankt haar voor haar rol als adviseur. 
Annemieke neemt de goede dingen mee naar Zutphen. 


	

