
Puntsgewijs verslag Raadspresidium 26 september  2017
Aanwezig: Joost van Herpen (vz.), Klaas Roskam, Karolien Pouwels, Wim Vos , 
burgemeester Bouwmeester, Willemien de Graaf (wnd. gemeentesecretaris), Max de 
Kloe (pl. griffier) 
Afwezig: Jan Mülder, Ina Schutte (griffier)

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda
Voorzitter verwelkomt Gerolf Bouwmeester en Willemien de Graaf

2. Verslag 22 augustus 2017
- Dhr. Van Herpen maakt met de griffier een opzet voor de algemene 
beschouwingen. Dat wordt dat in het presidium besproken, en meegegeven 
aan het volgende presidium. 

3. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning presentatieavonden (bijlagen)
- Dhr. Van Herpen geeft aan dat hij het Raadsvoorstel verordening 
Raadswerk mist op de LTA. 

4. Lijst moties en lijst toezeggingen (bijlage)
- Mw. Pouwels verwacht een schriftelijke reactie van het college op de 
monitor sociaal domein, besproken op de presentatie-avond van 29 juni. 
- Dhr. Roskam geeft aan dat de datum genoemd in de lijst toezeggingen bij  
“bekrachtiging geheimhouding” niet reëel is. In overleg met de griffier wordt 
een nieuwe datum (die valt voor de verkiezingen) gekozen.  

5. Agenda’s uitwisseling 5 oktober, inforonde 12 oktober en raadsvergadering 2 
november. Voorstel themabijeenkomst over Minimabeleid/Eigen risico. 

Uitwisseling 5 oktober
Voorzitter bij de presentatie EMU: Dhr. Vos
Voorzitter bij de presentatie Amfors: Dhr. Van Herpen
Voorzitter bij de behandeling RIB en A-stukken: mw. Pouwels

Inforonde 12 oktober
Voorzitter bij vve en peuter opvang: mw. Pouwels
Voorzitter bij Groene Zoom/ Noorderinslag: dhr. Roskam
Voorzitter bij bestemmingsplan Leusden-Zuid: dhr. Van Herpen
Voorzitter bij de programmabegroting:  dhr. Roskam



Toelichting op behandeling begroting:
In de markt staan tafels per domein.  Aan de hand van de begrotingsapp 
doorlopen we de domeinen en paragrafen. Per onderwerp twee 
woordvoerders per fractie (financieel deskundige en beleidsinhoudelijk). De 
fracties kunnen de beleidsinhoudelijke woordvoerder per domein wisselen. 

 Volgorde behandeling:  
- Domein Samenleving
- Domein Leefomgeving
- Domein Ruimte 
- Domein Bestuur
- Overige onderwerpen, zoals financiële paragrafen en overhead. 

Voorstel thema bijeenkomst Minimabeleid/eigen risico: 
Vooroverleg wordt gepland door de griffie. Per fractie 1 vertegenwoordiger. 

Thema bijeenkomst wachttijden Jeugdzorg: 
Voorgesteld wordt te kijken of deze bijeenkomst op 26 oktober om 20.00 kan 
plaatsvinden. 

6. Evaluatie informatieronde 14 september, gemeenteraad 7 september en 21 
september.

Gemeenteraad  21 september
- Dhr. Van Herpen geeft aan dat hij de behandeling van het amendement 
chaotisch vond. Hij geeft ook aan dat hij de amendementen graag via GO op 
zijn iPad wil kunnen lezen.  

- Mw. Pouwels geeft aan dat ze verwacht had dat ze van te voren door het 
college zou zijn geïnformeerd over de beslissing van de VVE. Dhr. Roskam 
sluit hierbij aan. 

7. Voorzittersinstructie informatieronde en uitwisseling. 
De voorzittersinstructie wordt gezien als een mooie leidraad. Het onderdeel 
samenvatting van de beraadslaging kan eruit. Tijdens de vergadering is er 
behoefte aan een korte puntsgewijs overzicht met daarbij de bijzonderheden 
en wie aan tafel zitten.  

8. Rondvraag
Jeugdgemeenteraad: In de werkgroep wordt samen met de burgemeester 
overlegd over een mogelijk programma vanaf januari, waarbij mogelijk de 
burgemeester en de organisatie een grotere rol spelen zodat de raadsleden 
tijd hebben zich te richten op de verkiezingen. 

9. Sluiting
Volgende presidium staat gepland op 7 november.  
Aansluitend overleg communicatie en gemeentepagina 



Communicatie en gemeentepagina 
 Het presidium verzoekt de griffie een up-to-date lijst van adressen van de 
pers op GO te plaatsen. 

Planning gemeentepagina 2017-2018
30 augustus – 5
27 september – 6  
4 oktober - (extra editie op aanvraag Uitvoeringsprogr. Sociaal Domein)
18 oktober – 7  –begrotingseditie (conform vorig jaar,  dubbele pagina) 
8 november – 8 en 9 - dubbele pagina 
 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

Suggesties onderwerpen: 
-Voor en vroegschoolse educatie. 
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