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

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

1. Opening en mededelingen –  agenda conform vastgesteld

2. Verslag 31 januari 2017
N.a.v. het verslag input griffieplan. Griffie heeft beperkte input ontvangen.

3. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning presentatieavonden (bijlagen)
Mülder: Bij invullen LTA nog beter letten op hanteren van afkortingen. 
Mülder: Toevoegen raadsvoorstellen die in RIB staan aangekondigd. 
Dragt: 18 mei RV kredietvoorstel verplaatsing gemeentewerf naar milieustraat

4. Lijst moties en lijst toezeggingen (bijlage)
Tijdlijn voor RRV zit in presentatieavond 30-3-2017. 

5. Agenda’s inforonde 6 april, raadsvergadering 20 april  
Informatieronde, 6 april 20.30 – 22.30
Het college verzoekt een bijpraatsessie over het “hart van Leusden” te 
agenderen op de informatieavond. In juni ligt kredietvoorstel ter 
besluitvorming voor. Het college wil de raad daar graag tijdig over informeren. 

Raad 20 april – aansluitend Voortgang en Verdieping om 21.30
Na de raad vindt de Voortgang & Verdieping plaats van het domein Ruimte. 
Op basis van evaluatie eerste Voortgangsavond handhaaft Presidium de 
agendering van de Voortgangs- en verdiepingsavond op 20 april, aanvang  
om ca. 21.30 uur. Voorzitter zal aandringen op nakomen van deze planning, 
omdat de tijd anders te kort is; zie evaluatie eerste voortgangsavond. 

6. Evaluatie informatieronde 9 maart en raadsvergadering 23 maart, incl. 
Voortgangsavond Domein Samenleving
Voortgangsavond na de raad knelde. De inhoud kwam niet geheel uit de verf, 
inspanningen en voorbereidingen ambtenaren worden tekort gedaan. 
Presidium verzoekt secretaris om dit gevoel over te brengen.
Presidium stelt voor om de gemiste onderdelen van de voortgang Domein 
Samenleving nogmaals te agenderen. Het uur dat ‘miste’ is niet besproken. 

Bij de Informatieronde
Presidium staat stil bij afspraken rondom uitzenden beeld en geluid. 
Inforondes worden gestreamd en vastgelegd, tenzij er redenen zijn hier van af 
te wijken. Presentatieavonden worden niet vastgelegd. 

Aanpak om technische vragenronde Antares in apart zaaktje voorafgaand 
aan inforonde te agenderen is goed geweest. Bij technische ronde stellen 



wethouders zich terughoudend op. Wellicht kwam onderscheid technische 
ronde en informatieronde gekunsteld over bij publiek. 
Presidium vraagt voorzitters nog beter stil te staan bij wie er aan tafel zitten 
(incl. namen ambtenaren). Griffie neemt dit in annotatie voor de voorzitter.

Bij afronding van voorstellen in de inforonde vraagt de voorzitter altijd naar 
het advies hamer- of bespreekstuk. In Presidium is afgesproken dat fracties 
een voorbehoud moeten kunnen maken. Uiterlijk tot de dinsdag voor vrijgave 
van de definitieve raadsagenda en –stukken kunnen fracties hier gebruik van 
maken. Dus voor komende cyclus tot dinsdag 11 april. De andere fracties 
hebben dan nog ruim een week om zich voor te bereiden op mogelijke 
agendering als bespreekstuk. 

Bij raad 23 maart: 
Presidium denkt wisselend over aanpak om vraag en antwoord op elkaar te 
laten volgen. Vooralsnog blijft dit gehandhaafd.
Aandacht voor nazorg bij insprekers. Kitty van Dijk had begeleiding moeten 
krijgen. Mw. Van Dijk is vooraf opgevangen en geïnstrueerd door griffie maar 
Presidium acht dit niet voldoende. Wellicht dat een raadslid hier voor 
aangewezen wordt. 
Optreden burgemeester tijdens raad wordt als positief ervaren (“Voorzitter”). 
Borrel na afloop werd gemist. 
Griffier en secretaris kijken nog één keer of het mogelijk is om wethouders in 
te passen in raadsopstelling. 

7. Rondvraag
- Ondersteuning griffie aan de voorzitters van de presentatie-avonden. 
- Raadsvoorstel jeugdgemeenteraad komt op de inforonde van 3 mei, en 

wordt vastgesteld in de raad van 18 mei. 
- Werkplan griffie 2017 is met de werkgeverscommissie besproken. 
- Presidium 25 april: afmelding Karolien Pouwels.
- Inforonde 3 mei: afwezig Wim Vos en Klaas Roskam.
- Raadscommunicatie: publiceren besluitenlijst. 

8. Sluiting
Volgende presidium staat gepland op 25 april. 

Communicatie en gemeentepagina. 
Roskam en Pouwels geven korte uiteenzetting van de werkgroep communicatie. 
Papierenkrant houden maar meer in de mix met digitaal. 
Doelen raadscommunicatie voor deel bereikt met de huidige opzet. 
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