
Puntsgewijs verslag Raadspresidium 28 februari 2017
Tijd:   17.30 uur, B&W-kamer

Aanwezig: 
Joost van Herpen (vz.), Ina Schutte (griffier en secr.), Jan Mülder, Wim Vos, Klaas 
Roskam, Margreet Horselenberg, Willemien de Graaf (loco-secretaris). 
Toehoorder: Wim van Hell (verv. Karolien), Roel Madiol (tot punt 6) en Max de Kloe. 
Bericht van verhindering: Karolien Pouwels en Erik Luchtenburg.  

1. Opening en mededelingen –  agenda conform vastgesteld

2. Verslag 31 januari 2017
N.a.v. het verslag heeft Presidium het ordevoorstel omarmd om in volgende 
raad bij Actualiteiten de beantwoording meteen te laten volgen op de vraag.
Beantwoording door college kan vanaf “eigen” microfoon. 

3. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning presentatieavonden (bijlagen)
Presidium pleit ervoor om kritisch te kijken naar de omschrijving van 
raadsvoorstellen (bijvoorbeeld “RV - BPL Waswater en Ingeborg”)
De bestuurlijke PC cyclus wordt geagendeerd als “Voortgang en verdieping”. 

4. Lijst moties en lijst toezeggingen (bijlage)
Motie voortgang 34: hierover kan geen planning worden afgegeven. Als 
afgehandeld noteren.  

5. Agenda’s inforonde 9 maart, raad 23 maart, presentatieavond 30 maart.  
Informatiemarkt, 9 maart 19.30 – 20.30 uur:
Presidium bespreekt doorlooptijd van informatiemarkt, deze is vrij lang in 
relatie tot het aantal onderwerpen. Daarom wordt besloten om tussen 19.30 
en 20.30 een inloop te organiseren voor het stellen van technische 
vragen over Antares. Griffie regelt aparte ruimte waar naast gemeente, ook 
WSL en Voila de vragen kunnen beantwoorden. Wethouder zal niet aan 
discussie deelnemen, is op achtergrond aanwezig. 

Informatieronde, 9 maart 20.30 – 22.30
Agenda conform vastgesteld. Presidium stemt in met verzoek college om op 
9 maart afstemmingsoverleg (“regiezitting”) mogelijk te maken over de memo 
procesgang brede maatschappelijke discussie. 

23 maart toevoeging verantwoording
Presidium heeft kennis genomen van de voorgestelde invulling van de 
verantwoording Domein Samenleving (zie LTA). 

Presentatieavond 30 maart 
Agenda vastgesteld, waarbij ARK en Buitenplaats zijn omgewisseld. . 

6. Evaluatie
Naar aanleiding van informatieronde 9 februari herhaalt Presidium de aanpak 
om publiek actief op te roepen aan te schuiven. 



Naar aanleiding van de raad op 22 februari licht Max de Kloe de problemen 
met de techniek toe. Het heeft de aandacht van griffie en secretaris. 
Presidium besluit om stembureau voortaan buiten de raadzaal te 
positioneren.

7. Vervolg RKC beleidsinformatie – terugkoppeling Jan, Klaas, Erik en Ina 
over invullen lijsten (LTA, moties, toezeggingen).
LTA is een actueel instrument om te kunnen sturen, door zowel raad als 
organisatie. De LTA en de planning presentatieavonden worden 
samengevoegd. De lijst moties en de lijst toezeggingen/schr.vragen worden 
ook samengevoegd. 
Willemien de Graaf geeft aan dat de raadsvoorstellen vanaf mei geheel in het 
nieuwe format zullen staan.

8. Voorstel verslaglegging a.g.v. videotulen
Vanaf de raad van 22-2-2017 worden er geen notulen meer gemaakt, noch 
vastgesteld. Voortaan zal de griffie een beknopte besluitenlijst publiceren op 
GO.  Presidium stemt in met voorstel griffie. Ziet het als groeimodel. 

9. Rondvraag
- Presidium stemt in met voorstel Mülder om alle werkgroepen op GO als 

“openbaar, tenzij” aan te merken. Griffie werkt dit uit. 
- Mülder maakt melding van fout in zoekfunctie GO-app. Griffie zoekt uit.
- De griffie legt een aangepast vergaderschema voor. In essentie komt het 

er op neer dat we in het najaar ‘terug’ gaan naar een 6-wekelijkse cyclus. 
Presidium stem hiermee in. We moeten de afstemming met de verbonden 
partijen wel waarborgen.

- Griffie vraagt leden om input vanuit Presidium voor het griffieplan 2017. 

10. Sluiting
Volgende presidium staat gepland op 28 maart. 
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