
Puntsgewijs verslag Raadspresidium 25 april 2017

Aanwezig: Joost van Herpen (vz.), Ina Schutte (griffier en secr.), Jan Mülder,
Wim Vos, Klaas Roskam, Wethouder Dragt vervangt burgemeester Horselenberg. 
Bericht van verhindering: Margreet Horselenberg, Karolien Pouwels en Erik 
Luchtenburg.  

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda

2. Verslag 28 maart 2017
Verslag van 28 februari was toegevoegd. Wijzigingen op juiste verslag 
kunnen tot maandag 1 mei worden doorgegeven. 
N.a.v. Dragt spreekt dank uit namens college voor toewijzing nieuwe positie 
binnen vergaderkring. 

3. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning presentatieavonden (bijlagen)
Griffier geeft bij afwezigheid secretaris wijzigingen door: 
RV VVE vervalt. Toevoegen op 15 juni: RV Evaluatie Fonds 
samenlevingsinitiatieven en RV Recreatiefonds 2017. Toevoegen op 5 juli RV 
Keuze verkeersontsluiting Hart van Leusden. Verplaatsen naar 21 september 
RV Kredietverlening Hart van Leusden. 

4. Lijst moties en lijst toezeggingen (bijlage)
Griffier wijst op tussentijdse wijzigingen: motie vreemd over Syntus is 
toegevoegd. Toezegging beantwoording vragen Grebbelinie is afgedaan. 
Toevoegen schriftelijke vragen CDA. 

5. Agenda’s inforonde 3 mei, presentatie-avond 11 mei en raad 18 mei  
Behandeling Jeugdgemeenteraad in info markt is akkoord. Maar raadvoorstel 
wordt wel aangemerkt als bespreekstuk in raad, redelijk vooraan in het begin. 
Presidium vraagt werkgroep nogmaals naar dictum te kijken.
Verder alle agenda’s conform. 

6. Evaluatie  informatieronde 6 april en raadsvergadering 20 april, incl. 
Voortgangsavond Domein Ruimte.
Algemene opmerking: griffie verbetert de microfoon-instructie (alle stappen). 
Bij raad:  de lengte van insprekers blijft aandachtspunt. 
Bij Voortgangsavond: betrokken sprekers praten in microfoon voor 
verstaanbaarheid in de zaal. Griffie bespreekt met bodes mogelijkheden. 
Bij Verdiepingsavond: presidium stelt voor om een introductie op onderwerp 
door portefeuillehouder. Geen voorzitter/gespreksleider. Naambordjes van 
sprekers. Er is bij voorkeur ruimte voor verkennen van dilemma’s.

7. Rondvraag
Griffie licht het schema toe waarin is weergegeven per vergadertype welke 
vorm van beeld- of geluidsregistratie wordt geleverd en hoe verslaglegging 
plaatsvindt. Presidium stemt in met voorstel om ook de Voortgangsavond en 
de Inforonde in de commissiekamer (V-10) van geluidsopnames te voorzien. 
Vos: stelt voor om schriftelijke vragen standaard door te sturen naar de pers. 
Presidium stemt in.



Mülder:
- Presentaties van enkele verdiepingsonderwerpen missen nog. De griffie 

zal deze plaatsen zodra deze binnen zijn.
- De concept Regionale Ruimtelijke Visie (dd. 20-4-17) is vrijgegeven. Deze 

is de downloaden via de site van RegioAmersfoort: 
https://bureau.regioamersfoort.nl/gemeenten-regio-amersfoort-
presenteren-gezamenlijke-regionale-ruimtelijke-visie/ 

- Hoe staat het met het hanteren van de nieuwe formats raadsvoorstellen? 
Deze worden geleidelijk ingevoerd. 

Roskam: stelt vraag namens Pouwels over voortang verordeningen. Deze 
zullen in volgend presidium aan de orde komen.
Dragt: uitnodigen Frits van Breda bij BKL-diner. 

Vos: stelt voor om schriftelijke vragen standaard door te sturen naar de pers. 
Presidium stemt in.
Mülder:
- Presentaties van enkele verdiepingsonderwerpen missen nog. De griffie 

zal deze plaatsen zodra deze binnen zijn.
- De concept Regionale Ruimtelijke Visie (dd. 20-4-17) is vrijgegeven. Deze 

is de downloaden via de site van RegioAmersfoort: 
https://bureau.regioamersfoort.nl/gemeenten-regio-amersfoort-
presenteren-gezamenlijke-regionale-ruimtelijke-visie/ 

- Hoe staat het met het hanteren van de nieuwe formats raadsvoorstellen? 
Deze worden geleidelijk ingevoerd. 

Roskam: stelt vraag namens Pouwels over voortang verordeningen. Deze 
zullen in volgend presidium aan de orde komen.
Dragt: uitnodigen Frits van Breda bij BKL-diner. 

8. Sluiting Volgende presidium staat gepland op 23 mei. 
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