
Verslag  Presidium 2 oktober 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 

2. Verslag van 28 augustus 2018 en actielijst
Griffier geeft aan dat vanaf deze vergadering de acties, die aan Presidium worden 
toegekend, in een lijstje worden bijgehouden. 

3. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning Uitwisseling/RIB&A-stukken 
Korf heeft aandacht. College geeft planning zsm vrij. 
Her-agendering monitor rapportage Soc Domein – via toezeggingenlijst. 

4. Lijst moties en lijst toezeggingen (bijlage)
N.a.v. 
- De presidiumleden bespreken binnen de fracties de wens om toezeggingen scherper 
en concreter te (laten) verwoorden. Tevens moeten de voorzitters goed nagaan of een 
toezegging helder is geformuleerd. 
- Verzoek aan college om de kolom “planningsdatum” op de lijst moties/toezeggingen 
aan te vullen. 

5. Evaluatie vergaderingen
- Informatieavond 6 september

Presidium geeft aan dat de agenda zeer volgepropt was en vraagt zich af of we de 
onderwerpen op deze wijze van agenderen we recht doen. 
Uitwisseling De Korf zat goed in elkaar.  

- Gemeenteraad 13 september 
Bij algemene beschouwingen had voorzitter middels een inventarisatie vooraf per 
motie/amendement het debat meer structuur kunnen geven. 
10 minuten beschouwing per fractie is voor buitenwacht niet te volgen.
We moeten ons afvragen hoe beschouwingen interessanter gemaakt kunnen 
worden voor het publiek. Binnen de fractie samen voorbereiden. Meer op elkaar 
reageren zou het interessant kunnen maken. Debattraining?
Suggestie voor volgende vergadering: extra interruptiemicrofoons. De leden 
bespreken binnen hun fracties hoe men hier tegen aan kijkt. 

- Uitwisseling en RIB-A-stukken 20 september
Volle agenda. Vraag is op welk detailniveau de raad geïnformeerd wil worden. 
Week voorafgaand aan de uitwisseling kwam nieuwe informatie beschikbaar over 
sociaal domein. Hadden we op dat moment de GGDrU moeten afzeggen? 
Voortgangssessies niet meer tegelijk met parallelsessie plannen. 
De behandeling van de A-stukken zeer laat op de avond kan wellicht beter. Griffier 
en Pouwels denken na over alternatief. 

- Gemeenteraad 27 september
Raadsleden stellen relatief veel vragen die in de informatieronde thuishoren.
Stemverklaring: presidium uit behoefte om deze sterker te laten formuleren.  
Spiegelend raadslid nader toelichten op de agenda. 
N.a.v. discussie over het invullen van de risicoparagraaf zegt gemeentesecretaris  
toe dat hier scherper op wordt gelet. 
Eind oktober, begin november, wordt de techniek in de raadzaal opgeleverd. De 
griffie zal oefenen en daar waar gewenst de werkprocessen aanpassen. Waarbij 
het verzoek van de VVD uit de raad van 27-9 wordt meegenomen.



Naar verwachting zal de techniek op 8 november functioneren. 
Actualiteiten kort en krachtig formuleren. De voorzitter zal bij volgende raad de 
beantwoording van de vragen per portefeuillehouder afhandelen. Ten overvloede 
wordt herhaald dat raadsleden ook (kort) met elkaar in gesprek kunnen. We 
moeten in ogenschouw houden of het niet teveel een onderonsje wordt. De 
luisteraar thuis moet het kunnen volgen. 

6. Agenda’s 
11 oktober Uitwisseling en A-stukken (er is in deze cyclus geen RIB)
18 oktober Informatieronde en uitwisseling 
8 november Gemeenteraad 
12 november trainingsavond over raad en accountant. Organisatie is in handen van de 
Vereniging van Raadsleden. Leusden is ontvangende partij. Zou mooi zijn als er een 
delegatie van Leusden aanwezig is. De leden van de werkgroep Financiële 
verantwoording worden actief benaderd. 

7. Rondvraag
Bezoek cvdK: Bouwmeester geeft aan dat agenda tot stand komt op aangeven van de 
commissaris. Het gesprek is gegaan over enkele actuele thema’s. Namens Leusden 
hebben we enkele verbeterpunten aangedragen. We wachten af wat de nieuwe 
commissaris in samenspraak met zijn Kabinet oppakt. 
Griffier stelt voor om met een delegatie van de raad de agendering van sociaal domein 
(visie, beleidskader en samenlevingsakkoorden zorg) in een spoorboekje vast te 
leggen.  

8. Sluiting – volgende vergadering is op 13 november 2018
Aansluitend planning gemeentepagina. 

Planning gemeentepagina’s 2018-2019
NR. DATUM ONDERWERPEN

10 17 oktober 2018 Cycloon Post en Duurzaamheid Huis van Leusden

11/
12 

7 november 2018 Dubbel nummer, ivm begroting
Redactie neemt contact op. Keuze is aan de fractie: interview-stijl, 
of eigen stuk aanleveren; deadline 25-10

13 19 december 2018

14 23 januari 2019

15 20 februari 2019

16 13 maart 2019

17 10 april 2019

Long list onderwerpen:
- De Korf - kanttekening: heeft ook aandacht van reguliere pers - college
- Voortzetten en doorontwikkelen Taalschool Voila - college
- Week van de Veiligheid (maar van 8 t/m 14 oktober) - college
- Ontwikkelingen Grondruil Tabaksteeg/Maanwijk
- Leusden op de kaart zetten – mkb-gemeente van het jaar? Fietsgemeente van het jaar? 

Leusden op de kaart voor Leusdenaren.
- Koningsdag 2019 – input vanuit Leusden….

Actielijst presidium, ten behoeve van griffie:
Datum
vergadering

Actie Omschrijving / afhandeling

Pres. 28-8-2018 Rol van raadsleden tijdens 
bewonersavonden

Griffie stelt voor om dit mee te nemen met 
actualisering van de gedragscode voor 



raadsleden. Najaar ‘19

Pres. 28-8-2018 Verstrekken van 
achtergrondinformatie bij 
uitwisselingen

Griffie en secretaris werken dit verzoek uit. 

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. 

Pres. 2-10-2018 Extra interruptiemicrofoons Presidiumleden leggen in fractie terug of hier 
behoefte aan is. 
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