
Verslag  Raadspresidium 30 januari 2018
Aanwezig: Joost van Herpen (Vz.), Wim Vos, Klaas Roskam, Karolien Pouwels, Jan 
Mulder, Ina Schutte (griffier), Gerolf Bouwmeester (Burgemeester), Willemien de 
Graaf (wnd. Gemeentesecretaris), Max de Kloe (Pl. Griffier/verslag)

Tijd:   17.30 uur, B&W-kamer

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda
2. Verslag 21 december 2017
3. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning presentatieavonden (bijlagen)

Mw. De Graaf doet het verzoek een RV wijziging gemeenschappelijke regeling AVU 
te voegen bij de agenda van 8 maart. Het betreffen technische aanpassing naar 
aanleiding van een wetswijziging, en vooralsnog verwacht het college voor te stellen 
geen zienswijze in te dienen. 

Presidium gaat akkoord, wordt vooralsnog toegevoegd aan de informatiemarkt van 
22 februari. 
Dhr. Mülder informeert naar de toevoeging op de informatieronde van het onderwerp 
memo meerjarige financiële verkenning. 
Mw. De Graaf geeft aan dat deze memo komt naar aanleiding van de toezegging van 
de wethouder financiën over de tekort op het sociaal domein. 

4. Lijst moties en lijst toezeggingen 

Dhr. Roskam vraagt naar de status van de uitvoering van de motie 4.8 over 
wachtlijsten. Hij verzoekt de motie weer op de lijst moties te plaatsen. 
Mw. De Graaf geeft aan dat het onderzoek NJI, welke maandag 5 februari besproken 
zal worden, verband houdt met deze motie. 

Actie griffie: deze in inmiddels toegevoegd onder nr. 48. 

5. Agenda’s uitwisseling 5 februari en 8 februari, informatieavond 22 februari en 
raadsvergadering 8 maart. 

Uitwisseling 5 februari 
Presidium stemt in met voorstel Mw. De Graaf om als onderwerp toe te voegen: de 
regionale inkoop strategie. 
Presidium geeft aan dat bij de bespreking van de rapporten Sociaal Domein de 
nadruk zal liggen op “wat is het probleem en wat gaan we daar aan doen”. Niet te 
detaillistisch. Verder wordt er om rekening gehouden met pauze-moment en bekijkt 
griffie of er iets mogelijk is t.a.v. een andere zaal-opstelling. 

Uitwisseling 8 februari 
Poule-voorzitters aan: Frans Anten bij Leusden Fit, Marijke van Eijden. 

Informatieavond 22 februari



Voorstel Warenmarkt is verplaatst naar de informatiemarkt, de stuw naar de 
informatieronde (22.00). Fietsplan en meerjarige financiele verkenning krijgen 
kwartier langer. Hessenweg en Groot-Achterveld niet tegelijktijdig. 
Voorzitters: Wim Vos - Hessenweg, Jan Mülder - fietsplan, Joost van Herpen - Stuw, 
Klaas Roskam - memo meerjarige financiële verkenning en Hoog Achterveld 

Raadsvergadering 8 maart 
Presidium is akkoord gegaan met het toevoegen van het RV “Wijzigingen 
gemeenschappelijke regeling AVU” aan de agenda. Het raadsvoorstel volgt. 

6. Evaluatie 

Uitwisseling 11 januari
Het presidium geeft aan dat er positieve waardering is als de burgemeester bij de 
uitwisseling aanwezig is. 

De griffier geeft aan dat ze de huidige techniek storend vindt, en heeft de wens dat 
het in het nieuwe gemeentehuis mogelijk is vanaf haar plaats alle techniek te 
besturen. 

7. Raadsvoorstel verordening raadswerk
Dhr. Vos geeft aan dat er vanuit de fractie vragen zijn gerezen t.a.v. het recht op 
interpellatie. Voorheen kon een enkel lid van de raad een interpellatie aanvragen, en 
moest 1/5 deel akkoord gaan. In het voorliggende voorstel is dit quorum niet 
genoemd. 
Presidium gaat akkoord met wijziging van de voorgestelde verordening, waarbij de 
tekst over interpellatie zoals genoemd in de verordening Raadswerk 2012 
overgenomen wordt. 
Actie griffie: in de verordening is de oude tekst uit 2012 overgenomen. Een   
wijzigingsoverzicht (vorige versie – voorliggende versie) is toegevoegd aan de 
stukken voor de raad van 8 maart.

7. Evaluatie werkgroep jeugdgemeenteraad
Het presidium besluit de evaluatie door de werkgroep samen met resultaten uit de 
raadsenquête richting de burgemeester en de nieuwe raad. 

 
8. Rondvraag

Dhr. Roskam vraagt of er door de fracties moet worden gemeld wie er bij de 
gesprekken over Samenleving Voorop op 13 februari zal zijn. De griffier geeft aan dat 
een uitnodiging spoedig volgt, en dat men zich inderdaad moet melden. Er mogen 
meerderen vanuit een fractie zich aanmelden. 

Dhr. Van Herpen wordt hartelijk bedankt voor zijn voorzitterschap afgelopen 
raadsperiode. 

9. Sluiting
Dit is het laatste presidium van raadsperiode 2014-2018. 
Voor de samenkomst van het presidium op 3 april 2018 geldt de overgangsregeling 
uit de verordening. 

Communicatie en gemeentepagina 
Planning gemeentepagina 2018



21 februari (nr14) GR2018: praktische info bijv. stembureaus. 
7 maart (nr15 en 16;dubbele pagina) partijen, standpunten, ga stemmen. 
4 april (nr17) GR2018 Kennismaken met de nieuwe raad.  

Presidium is akkoord. 
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