Verslag Presidium 5 juni 2018
Aanwezig: Klaas Roskam (voorzitter), Karolien Pouwels, Albert Kramer,
Like van der Ham, Ank van Woerdekom, Annet Belt, Max de Kloe (Plv. griffier),
Gerolf Bouwmeester (burgemeester) en Willemien de Graaf (secretaris).

1. Opening en vaststelling agenda
Dhr. Roskam heet iedereen welkom. Mw. Pouwels-Koopman wordt voorgedragen en
gekozen als plaatsvervangend voorzitter van het presidium.
Mw. Van der Ham deelt haar zorgen over snijvlak politiek/procedureel in het presidium.
Dhr. Roskam geeft aan dat hij als voorzitter er nadrukkelijk op zal letten dat er tijdens de
vergadering geen politieke statements zullen zijn.
2. Verslag 8 mei 2018 en 30 mei 2018
Aldus vastgesteld
3. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning Uitwisseling/RIB&A-stukken
- Verzoek aan de secretaris na te gaan of de strategische agenda van regio Amersfoort
definitief op de agenda van de uitwisseling op 20 september staat.
4. Lijst moties
- De lijst moties wordt bijgewerkt conform voorstel, met uitzondering van motie 4.8.
Presidium besluit dat de bespreking op 14 juni afgewacht wordt voor dat deze verwijderd
kan worden.
- Verzoek aan de secretaris de raad in te lichten over de voortgang van de memo omtrent
het openbaar vervoer (punt 39).
6. Evaluatie vergaderingen
- Verzoek het agendapunt evaluaties te agenderen voor het bespreken van de komende
agenda’s en het verzoek de agenda’s van de betreffende vergaderingen bij de evaluaties
te plaatsen.
17 mei - Uitwisseling
- Het presidium vond het staand vergaderen onhandig en rommelig. Verzoek alleen bij
informele bijeenkomsten staan te vergaderen.
- Verzoek meer informatie te geven voorafgaand aan de uitwisseling. Nu was onduidelijk
wat er verwacht werd van de raad.
- Verzoek hand-outs snel op GO te plaatsen.
24 mei – Informatiemarkt en -ronde
- De raad moet goed geïnformeerd worden wanneer er meer dan één fractielid aan tafel
mag schuiven bij de informatieronde, namelijk alleen als er meer dan één wethouder aan
tafel zit mogen er meer fractieleden aanschuiven (meerdere portefeuilles)
- Het presidium was tevreden over het concept inwonerstafels. Verzoek aan de griffie de
inwoners goed te begeleiden zodat inwoners zich tijdig aanmelden en vooraf bekend is bij
de raad wat het onderwerp van inspraak zal zijn.

5. Agenda’s
Uitwisseling 14 juni
Presidium besluit tot andere agendering voor uitwisseling op 14 juni:
20.00 Spelen
21.15 – 22.45 Financiën

20.00 Ondermijning
20.45 Rib en A-stukken
21.15 - 22.00 ICT en Data

Het onderdeel “ambtelijke organisatie” vervalt hiermee. Voorstel presidium dit te plannen
op een luchtige wijze als het nieuwe gemeentehuis klaar is.
Informatieavond 28 juni – nog geen bijzonderheden
Uitwisseling 5 juli - nadere invulling vereist
Voorbereidingsdiscussie 11 juli – nadere invulling vereist
Raadsvergadering 12 juli
- Verzoek aan de griffie bij de ingekomen stukken op GO te communiceren dat er op deze
onderwerpen niet kan worden ingesproken.
7. Vervolg opzetten voorzittersrol en tevens voorzitterstraining
De voorzitterstraining staat gepland op 17 september.
8. Voorstellen n.a.v. Evaluatie
- Agenderen voor volgende vergadering op welke wijze de bespreking van de A-stukken
handig kan verlopen.
9. Jaarplanning 2019
Ina stuurt dit na.
10. Raadsexcursie 22 juni 2018
11. Rondvraag
Mw. Van der Ham: Enige onduidelijkheid over welke rol raadsleden op de bijeenkomst van
30 mei hadden. Afgesproken wordt dat deze vraag doorverwezen wordt naar de
fractievoorzitters en dat deze uitkomst gedeeld wordt met het college.
12. Sluiting
De volgende vergadering van het Presidium staat gepland op 28 augustus om 17.00 uur.
Aansluitend planning gemeentepagina

