
Puntsgewijs verslag Raadspresidium 7 november  2017
Aanwezig: Klaas Roskam, Karolien Pouwels (wnd vz.), Wim Vos, Jan Mülder, 
Ina Schutte (griffier), burgemeester Bouwmeester, Willemien de Graaf (wnd.dir.secr.)
Afwezig: Joost van Herpen.
Toehoorders: Roel Madiol en de heer Arnold de Valk (journalist AD)

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda
Dhr. Van Herpen is verhinderd en heeft mw. Pouwels benaderd om voor te zitten. 
Mededeling mw. De Graaf: de risicomonitor grondexploitaties is niet aangeleverd 
voor de cyclus van december als gevolg van vertrek collega. Verzoek om dit zo te 
laten. Presidium acht het risico te overzien en stem in met voorstel. 

2. Verslag 26 september 2017 - vastgesteld
Naar aanleiding van het actiepunt “adressenlijst persberichten” stelt BM voor om 
deze lijst online beschikbaar te stellen voor alle fracties. 
 Burgemeester benadert afdeling communicatie om dit uit te werken.

3. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning Uitwisseling-Voortgang-Verdieping-RIB 
Op basis van de lange termijn agenda concludeert Presidium dat er veel 
onderwerpen staan geagendeerd voor 1 februari. Het Presidium besluit een extra 
informatieavond  als uitwijk in te plannen op 25 januari.
 Griffie zet de extra informatieavond in raadsplanning en in GO.
De bespreking van de rapporten Sociaal Domein (zoals toegezegd in de extra 
raad van 31 oktober) is toegevoegd aan de uitwisseling op  januari.  
 Griffier en secretaris zullen de gehanteerde termijnen op de lijst toezeggingen 

nalopen en aanscherpen. 

4. Agenda’s uitwisseling (+voortgang en verdieping) 16 november, informatieavond 
30 november en raadsvergadering 14 december. 
Uitwisseling: 
 Actie griffie: Informatietekst bij verdieping aanscherpen
 Actie griffie: voorzitter voor voortgang Pieter Lensselink, griffie vraagt.
 Actie griffie: toevoegen RIB en A-stukken bij agenda uitwisseling.

Informatieronde:
Extra avond op woensdag 29 nov: Najaarsnota en belastingverordening, markt 
over deze twee onderwerpen om 20.00 uur en ronde om 20.30 uur 

N.a.v. agenda RIB-A-stukken stelt mw. Pouwels aan de orde om de behandeling 
van A-stukken op een andere wijze in te plannen. Er gaan vaak maanden 
overheen voordat een A-stuk behandeld wordt.. 
 Actie griffie, Karolien en Joost: oplossingen uitwerken voor komend 

Presidium. 
 De memo Sportbedrijf wordt vooruitlopend aan agendapunt RIB en A-stukken 

toegevoegd. 

5. Evaluatie 
Uitwisseling 5 oktober

Er was te weinig tijd ingepland voor de onderwerpen. 



Informatieavond 12 oktober 
Burgemeester geeft aan dat er veel technische vragen werden gesteld in de 
informatieronde. Hoe kunnen we er voor zorgen dat raadsleden hiervoor de 
informatiemarkt gebruiken? Het Presidium acht hier een rol weggelegd voor 
de rondevoorzitters.  

Extra raad n.a.v. memo financiële tekorten, 31 oktober
Mülder had andere verwachting bij het verzoek van presidiumvoorzitter. De 
vraag van presidiumvoorzitter achtte hij niet helder genoeg. 
Pouwels geeft aan dat presidium-voorzitter in ad-hoc situaties mag acteren in 
overleg met voorzitter raad, maar heldere communicatie is altijd gewenst. 

Raadsvergadering 2 november
De behandeling van de motie stond centraal bij deze terugblik. 
De presidiumleden geven aan niet met goed gevoel terug te kijken op deze 
avond. Wat kunnen hier van leren voor in de toekomst? 
Burgemeester geeft aan de VNG helpdesk te hebben ingeschakeld voor 
duiding van de situatie. Presidium wacht duiding van VNG af. Als het advies 
van de VNG hiertoe aanleiding geeft zal Presidium bij elkaar komen. 

6. Rondvraag
- Voortgang actualisatie raadswerk. 

o Griffier geeft toelichting. 
o N.a.v. voortgang actualisatie geeft Wim Vos aan dat de functie-

benamingen in de APV niet eenduidig zijn.
- Uitkomsten werkgroep Communicatie

o Regie redactie gemeentepagina ligt bij griffie. Planning 
onderwerpen wordt voorgelegd aan presidium. 

o Na vaststelling agenda’s in presidium stelt griffie een  
publieksbericht op dat via twitter en facebook wordt verspreid. 

- Memo over geheimhouding is zo goed als gereed. Volgende vergadering 
wordt deze voorgelegd. 

7. Sluiting
Volgende presidium staat gepland op 9 januari 2018. Voorzitter stelt voor om dit 
te verschuiven naar 19 december. 
P.S. op 19 december zijn burgemeester en secretaris  verhinderd. Echter omdat 
9 januari als uitwijk staat gereserveerd, is in overleg met voorzitter besloten de 
vergadering inderdaad te houden op 19 december. 
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