
Puntsgewijs verslag Raadspresidium 22 augustus 2017

Aanwezig: Joost van Herpen (vz.), Ina Schutte (griffier), Jan Mülder, Wim Vos, Klaas 
Roskam, Karolien Pouwels. 
Verder aanwezig: wethouder Dragt en Willemien de Graaf.

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda
Vervanging burgemeester Horselenberg:  Albert Dragt
Vervanging secretaris Luchtenburg Willemien de Graaf.

2. Verslag 15 juni 2017 vastgesteld na enkele correcties.
N.a.v. verslag verzoekt presidium om voortaan op alle agenda’s (raad, 
inforonde en uitwisseling) te ververmelden of en hoe het verslag wordt 
vastgelegd.

3. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning Uitwisseling (bijlagen)
Data 2018 lopen nog niet helemaal gelijk met het nieuwe schema 2018, zie 
agendapunt 7. Griffie heeft nog enkele data aangepast ivm feestdagen. De 
griffie dat deze nieuwe data in de LTA-lijsten overnemen. 

4. Lijst moties en lijst toezeggingen (bijlage)
Mülder: toezeggingen in LTA inplannen wanneer raad wordt geïnformeerd. 
Afhandeling toezeggingen op procesniveau vermelden in lijst, inhoudelijke 
afdoening niet in lijst, maar bijv. in RIB. 
Van Herpen: verzoekt secretaris om de lijsten zo ver mogelijk op te schonen 
naar mate het einde van het jaar nadert. 
De actie over samenlevingsinitiatieven moet de griffie oppakken.

5. Agenda’s presentatieavond 31 augustus, inforonde 14 september en 
raadsvergadering 21 september. Vastgesteld m.u.v. behandeling verordening 
raadswerk, zie agendapunt 8.  

6. Evaluatie informatieronde 21 en 22 juni, gemeenteraad 20 juni, 5 juli en 6 juli
Presidium heeft in bijzonder de algemene beschouwingen geëvalueerd:
- Volgend jaar zal presidium met nieuwe BM vooraf de regie doornemen.
- Voorstel om te kijken naar andere opzet, bijv. het houden van een pitch 

van 2 minuten, waarna debat over amendementen en moties start. 
Presidium zal de nieuwe BM vragen wat zijn ideeën zijn. 

- Griffie stelt voor om voorafgaand aan alg.besch. een vegaderomgeving te 
maken voor raadsleden waarin moties en amendementen makkelijker met 
elkaar uitgewisseld kunnen worden.

7. Vergaderschema 2018
We blijven in de cyclus van 6 weken. Dit houdt in dat knelpunten bij 
zienswijzen bij voorkeur op voorhand besproken moeten worden met 
verbonden partijen. 
Pouwels geeft aan dat de volgende raad de mogelijkheid moet krijgen om het 
vergadertijdstip van het Presidium te veranderen.



8. Actualisering Raadswerk
Mülder stelt voor om de eerste lezing schriftelijk af te doen. Agendering op 
Inforonde 14 september vervalt. Reflectie op de uitkomsten zal vervolgens in 
overleg met griffier en 1 vertegenwoordiger per fractie plaatsvinden. Griffier 
zal nieuwe BM hier ook in betrekken. In de volgende cyclus (raad november) 
zullen de uitkomsten besproken worden in informatieronde. 

9. Rondvraag
Griffie heeft op verzoek van burgemeester Horselenberg uitgezocht wat er 
nog verbeterd kan worden aan het pasjes-systeem in de raadzaal.  De 
technische oplossing is gevonden. Eenmalig uitgave van € 905,-. 
Roskam telt voor het proces te verbeteren waarin de raad wordt geinfomeerd 
over inwonersavonden/gesprekken. Griffie zet op GO wat wordt aangeboden. 
Pouwels informeert naar status jeugdgemeenteraad. Roskam gaat in op twee 
acties:
1) Dit najaar wordt een verkorte jeugdraad gehouden. Deze eindigt in 

december. In januari – februari vindt evaluatie plaats over afgelopen 
periode van 4 jaar. Uitkomsten worden aan nieuwe raad aangeboden. 

2) Gemeenteraad is benaderd door Kiwanis voor een meerjarige 
samenwerking om jeugd actief te betrekken bij de gemeente. Gesprekken 
lopen. 

Van Herpen legt vraag voor of raad al formeel heeft ingestemd met invoering 
van Diftar en met de hoogte. Dragt zal dit uitzoeken. 

10. Sluiting
Volgende presidium staat gepland op 26 september.  
Aansluitend overleg communicatie en gemeentepagina 

Communicatie en gemeentepagina 
Planning gemeentepagina 2017-2018
30 augustus – 5
20 september - (extra editie op aanvraag Uitvoeringsprogr. Sociaal Domein)
27 september - 6
18 oktober – 7 en 8 – dubbele pagina
8 november – 9
29 november – 10
20 december – 11
10 januari – 12
31 januari – 13
21 februari – 14
14 maart – 15 en 16 – dubbele pagina
4 april – 17
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