
Verslag  Presidium 8 mei 2018

Aanwezig: Klaas Roskam (voorzitter), Karolien Pouwels, Marijke van Eijden, 
Like van der Ham, Ank van Woerdekom, Annet Belt, Ina Schutte (griffier), 
Afwezig: Gerolf Bouwmeester en Willemien de Graaf.

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda
Welkom aan Presidiumleden in nieuwe samenstelling. Presidium houdt zich bezig met de 
agenda en vernieuwingsvoorstellen voor de raad. 
Voorzitter verzoekt de leden om actief de terugkoppeling te verzorgen naar hun fracties. 
Bericht van verhindering van burgemeester en secretaris. Zij worden vriendelijk verzocht  
om vervanger (loco) af te vaardigen. 

2. Verslag 30 januari 2018 en 3 april 2018 - Beide vastgesteld. 

3. Lange Termijn Agenda (LTA) en Uitwisseling/RIB&A-stukken- beide vastgesteld. 

4. Lijst moties en lijst toezeggingen (bijlage)
Verzoek aan secretaris om de namen van de portefeuillehouders te actualiseren. 
Motie 39 advies Syntus: verzoek om terugkoppeling n.a.v. het overleg “10 mei Syntus”
Motie 42 Speelveldjes: wordt uitvoering aan gegeven in uitwisseling 14 juni. 
Motie 45 over wachttijden: verzoek om een afhandelingsdatum af te geven.
Toezegging 1-2-18 kosten verlengde jeugdzorg: memo gepland voor eind mei. 

5. Agenda’s 
Uitwisseling/RIB&A-stukken 17 mei (tevens lessen a/d raad) 

Presidium mist onderliggende informatie bij de uitwisseling over Samenleving  Voorop. 
Verzoek aan burgemeester om vóór fracties maandag de raad te informeren. 
Het onderdeel A-stukken is naar voren geschoven. 
Voorstel om ook de A-stukken van 7-juni erbij te betrekken. Griffie stelt voor een 
‘harde’ deadline te hanteren tot wanneer A-stukken toegevoegd worden. Voorstel tot 
14 mei ivm  fractieberaad. 

Informatieavond 24 mei 
Presidium bespreekt de INWONERSTAFEL.  In de Verordening Raadswerk 2018 is 
vastgelegd dat inspraak over niet-geagendeerde onderwerpen voortaan in de 
informatieavond plaatsvindt. De griffie stelt voor om dit via Inwonerstafels op te 
pakken. Tijdens de  informatiemarkt zijn er tafels beschikbaar voor insprekers over 
niet-geagendeerde onderwerpen. Een lid van het Presidium treedt op als 
gastheer/vrouw namens de raad bij de inwonerstafel. Roskam bij de tafel van de 
bibliotheek. Bezetting tafel De Vries wordt bepaald na de fracties op 14 mei 
Presidium stemt in met voorstel griffier om de gemeenschappelijke regelingen plenair 
te agenderen. 

Raadsvergadering 7 juni. Nog geen bijzonderheden. 

6. Evaluatie vergaderingen
Uitwisseling financiële experts was een goede sessie. Complimenten voor de collega’s die 
dit zeer deskundig hebben opgepakt.  
Lessen aan de raad Sociaal Domein was interactief en is als zeer informatief ervaren. 
Lessen aan de raad over de omgevingsvisie was teveel zenden. Oproep om de volgende 
lessen interactiever te maken. De griffie roept op om door te geven als er uit lessen aan 
de raad nog een nazending wordt verwacht.  



7. Voorzitters
Procedure voorzitterspool en tevens voorzitterstraining. 

Alle fracties kunnen tot uiterlijk maandag 21 mei lijst met kandidaat voorzitters 
aanleveren. Griffie start een trainingstraject voor alle (nieuwe) voorzitters. Alle 
(nieuwe) voorzitters volgen training. De ervaren voorzitters kunnen nl. hun ervaring 
inbrengen. Tevens aanrader alle raadsleden en fractievertegenwoordigers. 

Aanwijzen technisch voorzitter werkgroep Financiële Verantwoording – Roskam. 

8. Voorstellen n.a.v. evaluatie raadsperiode 2014-18 
Doorgeschoven naar volgend presidium. In fracties wordt dit voorbesproken. 

9. Raadsexcursie 22 juni 2018
Ina ontvangt namen van mensen die kunnen helpen bij de voorbereiding.

10. Rondvraag
Pouwels: Tijdstip presidium: voorstel 17.00 uur. 
Van Woerdekom: vraagt aandacht voor Instructie en procedure raadsrapporteurs. 
Belt: vraagt hoe raad wordt betrokken bij CUP. Dit wordt voorgelegd aan secretaris. 
Schutte: griffie is bezig met de jaarplanning 2019. Een werkversie wordt naar de leden 
presidium gestuurd om op te reflecteren. Agendering volgende presidium. 

11. Sluiting
De volgende vergadering van het Presidium staat gepland op 5 juni om 17.00 uur. 
Aansluitend planning gemeentepagina
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