Verslag Presidium 13 november 2018
Aanwezig: Klaas Roskam (voorzitter), Karolien Pouwels , Marijke van Eijden,
Like van der Ham, Ank van Woerdekom, Annet Belt, Ina Schutte (griffier),
Gerolf Bouwmeester (burgemeester), Willemien de Graaf (secretaris),

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda – conform
2. Evaluatie vergaderingen
- Uitwisseling 4 oktober Regio Amersfoort – goede voorbereiding en
bijeenkomst
- Uitwisseling 8 oktober GBLT- geen bijzonderheden
- Uitwisseling 11 oktober – geen bijzonderheden
- Informatieavond/Uitwisseling 18 oktober
Markt:
- positionering tafels was niet gunstig.
Geen markttafels meer in raadzaal.
- Volgende keer gebruiken we de tafels van eet-werkcafé.
- Koffie-uitgifte blijft een aandachtspunt: griffier bespreekt of het apparaat in eet
werk café op raadsavonden uit kan en de kopjes weg. Centrale uitgifte.
Ronde:
- De ruimtes 0.35 en 0.36 worden verbonden waardoor grotere ruimte ontstaat.
- Training 1-11-2018 – Uitstekende training: leerzaam, informatief met humor.
- Gemeenteraad 8 november
- Insprekers Hamersveldseweg zijn ruimschoots in gelegenheid gesteld om met
raad in gesprek te komen.
- 3de interruptiemicrofoon (bijv. hengel microfoon) is écht noodzakelijk.
- er gaat veel tijd verloren aan lopen naar microfoons. Raadsleden worden
verzocht om zich sneller voor de microfoons te positioneren.
- Voorzitter Presidium signaleert dat het actualiteitsgehalte van de actualiteiten
50% is. Een uur vergadertijd besteden aan deels niet-actualiteiten levert geen
interessante vergadering op. Verzoek aan raadsleden om af te wegen of de
vragen niet op andere manier kunnen worden afgevangen.
Afspraak: griffier, Roskam en Pouwels vormen ad-hoc werkgroep ter
verbetering Verordening raadswerk (actualiteiten en RIB/A-stukken)
- De borrel na raad kan tot uiterlijk middernacht. De gemeente heeft vergunning
tot dit tijdstip.
- Laten we publiek verdelen over beide kanten van de zaal.
- De voorzieningen voor publiek kunnen beter. Voorstel om een tafel met
kannen koffie, thee en water te plaatsen in de zaal, waar publiek terecht kan.
3.
-

-

Agenda’s vastgesteld.
22 november Uitwisseling. Als gevolg van de uitloopraad worden onderwerpen
meegenomen in de RIB of doorgeschoven.
6 december Informatieavond
Op deze avond ontvangen we delegatie van de gemeente Wijdemeren,
om18.00 uur. Roskam, Bouwmeester en Schutte stellen programma samen.
13 december Uitwisseling (extra)
20 december Gemeenteraad

4.

Verslag en actielijst Presidium, dd. 2 oktober 2018 vastgesteld.

5.

Lange Termijn Agenda (LTA) en planning Uitwisseling/RIB&A-stukken
RIB en A-stukken worden ingepland op 13 december.

-

6.
Lijst moties en lijst toezeggingen
- Motie foute brief GBLT is in de ogen van Presidium nog niet afgedaan.
- Memo BLNP zit bij de RIB
7.
Rondvraag
- Presidium bespreekt wens debattraining. Feitelijk komt het neer op de wens om
scherpte: “hoe maak je een punt en hoe houd je het kort”
- De raad van 23 mei’19 kan niet doorgaan vanwege de Europese Verkiezingen. Het
beste alternatief is 16 mei. Griffie zorgt dat nieuwe datum in de systemen wordt
aangepast.
8.
Sluiting - volgende vergadering is op 20 dec 2018
Aansluitend planning gemeentepagina.
Actielijst presidium, ten behoeve van griffie:
Datum
Actie
Omschrijving / afhandeling
vergadering
Pres. 28-8-2018
Rol van raadsleden tijdens
Griffie stelt voor om dit mee te nemen met
bewonersavonden
actualisering van de gedragscode voor
raadsleden. Najaar ‘19
Pres. 28-8-2018
Verstrekken van
Griffie en secretaris werken dit verzoek uit.
achtergrondinformatie bij
uitwisselingen
Pres. 2-10-2018
Toezeggingen
1. Presidiumleden brengen in fracties de
noodzaak onder de aandacht om
toezeggingen helder te (laten) formuleren
2. College vult kolom afhandeldata in.
Pres. 2-10-2018
Behandeling A-stukken
Pouwels en griffie buigen zich over alternatieve
behandeling.
Wordt besproken op presidium 20-12-18.
Pres. 2-10-2018
Extra interruptiemicrofoons
Presidiumleden leggen in fractie terug of hier
behoefte aan is.
Pres. 13-11-18
Verbeteringen raadswerk
Ad-hoc groep griffier, Roskam en Pouwels
bekijken enkele verbetervoorstellen (atualiteiten
en RIB-A-stukken).
Pres. 13-11-18
Faciliteiten raadzaal
3 microfoons. En faciliteiten koffie thee voor
publiek. En koffie-uitgifte in eet-werk-café.
Pres. 13-11-18
Raad 23 mei wordt 16 mei
Griffie voert nieuwe datum door.

Planning gemeentepagina’s 2018-2019
N R.
DATUM
ONDERWERPEN
13
19 december 2018
Verordeningen WMO en Jeugd uitleg.
Inzoomen op bijv. PGB: waar hebben we het over, wat is zorg in
natura. Wij helpen zoeken naar wat aansluit bij inwoner.
Afval kort.
14
23 januari 2019
15
20 februari 2019
16
13 maart 2019
17
10 april 2019
-

