
Puntsgewijs verslag Raadspresidium 15 juni 2017

Aanwezig: Joost van Herpen (vz.), Jan Mülder, Klaas Roskam, Karolien Pouwels, 
burgemeester Horselenberg, Ina Schutte (griffier), Erik Luchtenburg 
(gemeentesecretaris), Max de Kloe (pl. griffier) 
Afwezig: Wim Vos

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda

2. Verslag 23 mei 2017
Op verzoek van dhr. Van Herpen zijn er voorafgaand aan de vergadering nog 
twee opmerkingen toegevoegd aan het verslag van vorige keer. 

3.  Lange Termijn Agenda (LTA) en planning presentatieavonden (bijlagen)
De in de jaarstukken aangekondigde onderwerpen zullen worden te zijner tijd 
worden toegevoegd. 
De onderwerpen van de verdieping in het najaar moeten nog worden ingevuld. 

4. Lijst moties en lijst toezeggingen (bijlage)
Er wordt voortaan bij informatieavonden een schifting gemaakt in toezeggingen 
die voor de daaropvolgende raadsvergadering kunnen worden afgedaan en 
toezeggingen voor op de lijst.  

5. Agenda’s inforondes 21 en 22 juni, presentatieavond 29 juni en 
raadsvergaderingen 5 en 6 juli  

Inforonde 21 juni: 
-    2 per fractie bij de jaarstukken. 
-    Dhr. Vos is de voorzitter bij de jaarstukken. 
-    De markt begint om 20.00

Inforonde 22 juni: 
-   Hart van Leusden naar de informatieronde. 
-   19.30 begint markt, 20.00 begint de ronde met Hart van Leusden. 
-   Dhr. Van Herpen is voorzitter bij de informatieronde. Dhr. Mülder is beschikbaar 

mocht dhr. Van Herpen niet kunnen. 

Presentatieavond 29 juni: 
-    Dhr. Vos voorzitter bij de monitor Sociaal Domein. 
-    Bij de presentatie uitvoeringsplan spelen en de groene belevenis wordt er uit de 

voorzitterspoule iemand gevraagd.  
-    Dhr. Pouwels is voorzitter bij de RIB en A-stukken. 

Raadsvergadering 6 juli: 
-   Griffier maakt overzicht moties, met daarbij een overzicht van de adviezen vanuit 

het college. 



6. Evaluatie informatieronde 31 mei. 
-   Griffie geeft mee in de voorzittersinstructie dat er in verband met de opname via 

de microfoon gesproken moet worden. 
-   Griffie zal op bij de informatieronde aangeven bij welk agendapunt het   

videoverslag te vinden is.

7. Rondvraag
-   Er zal later dit jaar een training “omgevingswet” worden georganiseerd voor   

raadsleden.
-   Dinsdag 20 juni vindt de aanbevelingsraad plaats. Voorafgaand aan het besloten  

gedeelte zullen raadsleden verzocht worden hun mobiele apparaten op een 
centrale plek weg te leggen.   

8. Sluiting
Volgende presidium staat gepland op 22 augustus. 
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