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1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda
Wim Vos is  verhinderd. 

2. Verslag 7 november 2017
Naar aanleiding van het verslag: 
- griffie stuurt de laatste versie van de lijst met adressen van de pers naar de secretariaten 
van de partijen. 
- Het punt over op welke andere wijze de A-stukken behandeld blijft staan en moet worden 
meegenomen worden in de evaluatie van de afgelopen raadsperiode. 

3. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning presentatieavonden (bijlagen)
Er zijn vragen over de verordening brandbeveiliging. Vanwege een Algemene Maatregel van 
Bestuur moet deze verordening ingetrokken worden omdat er anders een verordening is die 
niet strookt met landelijk beleid. 
- De financiële positie van de WRO mist op de LTA. 

Wat betreft de planning uitwisselingen, voortgang en verdieping wordt besloten dat er een 
aparte avond (uitwisseling) over de onderwerpen binnen het sociaal domein (de drie 
rapporten, monitor sociaal domein, update financiële situatie). Het Presidium heeft hier 5 
februari voor aangewezen,

4. Lijst moties en lijst toezegging
- Er is nog geen vervolg gegeven aan de motie armoedebeleid. Dit stond voor december 
gepland. 
- Wat betreft de toezegging van de burgemeester aan Jan Mulder geeft de burgemeester 
aan dat formeel de raad niet gaat over de formatie maar dat het college de raad hier in mee 
wilde nemen middels de uitwisseling. In de raadsconferentie wordt aandacht besteedt aan 
de uitkomsten van de evaluatie over samenleving voorop. Daar zit ook een 
organisatiecomponent in. Na de raadsconferentie kan gekeken worden hoe de raad in het 
vervolg kan worden meegenomen op dit punt. 
- Wat betreft de toezegging van wethouder Dragt over het sociaal domein. De burgemeester 
geeft aan dat er in regio wordt gewerkt aan meer duiding. Dit kan de wethouder 5 februari 
toelichten aan de raad. 
- Vraag over schriftelijke vragen participatieraad. De vraag betrof een kennismaking met de 
participatie. Mondeling is aangegeven dat dat op dat moment niet haalbaar was maar dat er 
in aanloop naar de verordening participatieraad een ontmoeting met de participatieraad zal 
worden georganiseerd. Het presidium vraagt de wethouder de participatieraad formeel bij de 
informatieavond uit te nodigen. 

5. Agenda’s uitwisseling 11 januari, informatieavonden 18 en 25 januari en raadsvergadering 1 
februari ‘18. 



Raadsvergadering 1 februari: 
Het presidium vindt de agenda vol. Aan de raadsrapporteurs wordt gevraagd met een 
advies bij de stukken te sturen. 

Uitwisseling 11 januari:  Energieakkoord, cultuurkoepel, openbaar groen, Hamersveldseweg-
Zuid (Klaas), RIB (Karolien)

Informatieavond 18 januari: VZ energieakkoord: Jan Mülder, Omgevingsvisie: Jan Mülder , 
Welstandsnota: Jan Mülder. Financiering: Joost van Herpen. 

Informatieavond 25: Akkoord. Participatieraad: Vos  , Verordening Jeugd WMO: Klaas 
Roskam.  Doelgroepenvervoer: Herpen   RUD: Pouwels

6. Evaluatie 
- uitwisseling (+voortgang en verdieping) 16 november: 

Aandachtspunt: Sheets niet goed leesbaar, geen microfoon (raadzaal). 

- informatieavonden 29 en 30 november 
Verschillende ambtenaren hadden gevraagd of de inhoudelijke technische vragen niet van te 
voren kunnen worden gestuurd. Er wordt in het presidium opgemerkt dat dit type technische 
vragen niet op de avond zelf hoeven worden beantwoord als het antwoord meer uitzoekwerk 
vereist. Het antwoord mag worden nagestuurd. 

7. Raadsvoorstel verordening raadswerk
- Aritkel 28, lid 3 moet worden gewijzigd. 
- Actie griffie: nalopen verordening op hoofdlettergebruik.
- Actie  griffie: in het communicatieplan een onderdeel met uitleg voor burgers hoe zij hun 
geluid kunnen laten horen.
- Ieder presidiumlid neemt op met de fracties of de verordening klaar is om vast te stellen. 

8. Memo geheimhouding
De memo mag naar de raad, met als aanvulling dat er een register wordt bijgehouden en dat 
ieder jaar de geheimhouding van de stukken door het presidium tegen het licht zal worden 
gehouden. 

Raadsleden op de stembureau’s. 
Het presidium spreekt een voorkeur uit hierin objectief te handelen en op te nemen met de 
fracties of hierin een breed gesteund akkoord uit voort kan komen dat iedereen op de 
kieslijst zich onthoudt van het meewerken op het stembureau. 

9. Rondvraag
De reservedatum 9 januari zal in principe middels de mail worden gedaan, tenzij het 
gewenst is dat het presidium bij elkaar komt. 
De burgemeester vraagt of het mogelijk is de plek voor inwoners op de informatiemarkt 
alvast in te voeren. 

10. Sluiting
Volgende presidium staat gepland op 9 januari’18 (=reserve datum.)  
Aansluitend overleg communicatie en gemeentepagina 

Communicatie en gemeentepagina 
Planning gemeentepagina 2018



10 januari (nr12) GR2018: tijdlijn en debatavonden. Artikel Omgevingsvisie.  
31 januari (nr13) GR2018: kieswijzer, partijen. Artikel Energieakkoord, en artikel 
Participatieraad. 
21 februari (nr14) GR2018: praktische info bijv. stembureaus. 
14 maart (nr15 en 16;dubbele pagina) partijen, standpunten, ga stemmen. 
4 april (nr17) GR2018 Kennismaken met de nieuwe raad.  
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