
Puntsgewijs verslag Raadspresidium 23 mei 2017

Aanwezig: Joost van Herpen (vz.), Max de Kloe (pl. griffier), Jan Mülder,
Wim Vos, Klaas Roskam, Karolien Pouwels, burgemeester Horselenberg. 
Verder aanwezig: Roel Madiol en aspirant D66 

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda

2. Verslag 25 april 2017

Dhr. Mülder vraagt zich af wanneer de verordeningen weer op de agenda 
komen. Mw. Horselenberg antwoord dat de griffier daar mee bezig is, en naar 
waarschijnlijk volgende presidium behandelt wordt. 
Mw. Horselenberg geeft naar aanleiding van het vorige verslag aan dat het 
niet de rol van de griffie is schriftelijke vragen door te sturen naar de pers. 
Verzoek presidium aan de griffie bij het ontvangen van schriftelijke vragen  
raadsleden te attenderen  op de mogelijkheid van doorsturen, met actueel 
overzicht mailadressen pers. 

3. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning presentatieavonden (bijlagen)

Dhr. Vos verzoekt of de informatie over de kaderbrief en  jaarstukken zo snel 
mogelijk na behandeling door het college naar de raad kan. 
Dhr. Mülder geeft aan dat wat hem betreft de verordeningen raad toegevoegd 
kunnen worden in de raadsvergadering van september. Ook geeft hij aan dat 
hij had begrepen dat wethouder Van Beurden nog iets in de raad wil 
behandelen over voorschoolse educatie. 

4. Lijst moties en lijst toezeggingen (bijlage)

Dhr. Vos geeft aan dat hij het op prijs stelt als de beantwoording van 
schriftelijke vragen doorgestuurd worden aan de steller. 

5. Agenda’s inforonde 31 mei, en raadsvergadering 15 juni  

6. Evaluatie  informatieronde 3 mei, presentatieavond 11 mei en 
raadsvergadering 18 mei.
Bij de presentatieavond: het blijft een aandachtspunt dat alle sprekers de 
handmicrofoon of loopmicrofoon aangereikt krijgen. In overleg met de bodes 
moet er op worden toegezien. 
Algemene opmerking: 
-Het presidium geeft aan dat het wenselijk is dat er voor het einde van de 
zittingsperiode van de huidige raad het wenselijk is dat er een evaluatie 
plaatsvindt over de jeugdgemeenteraad in het algemeen. De werkgroep 
evalueert specifiek de afgelopen jeugdgemeenteraad. 

7. Rondvraag

8. Sluiting
Volgende presidium staat gepland op 15 juni (let op: afwijkende dag en tijd).
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