
Verslag  Presidium 28 augustus 2018

Aanwezig: Karolien Pouwels (plv. voorzitter), Marijke van Eijden, 
Like van der Ham, Ank van Woerdekom, Annet Belt, Carlos Genders (plv.lid), 
Ina Schutte (griffier), Gerolf Bouwmeester (burgemeester),  Willemien de Graaf 
(secretaris), Max de Kloe (plv. griffier). 
Afwezig: Klaas Roskam 

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda

Mw. Pouwels heet iedereen welkom.  Dhr. Roskam is afwezig. Dhr. Genders is 
aanwezig in zijn plaats. 

2. Verslag 5 juni 2018

Er wordt in herinnering gebracht dat er nog een uitwerking mist van het overleg over 
de rol van raadsleden rondom bewonersavonden. De griffier stelt voor dit mee te 
nemen bij de actualisering van de gedragscode voor raadsleden. Dit najaar zal de 
griffier hiervoor een plan van aanpak neerleggen. 

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

Mw. Van der Ham draagt aan dat er nog ruimte is input te leveren voor de presentatie 
van de GGDru die gepland staat op 20 september. 
Mw. Van Eijden geeft aan dat de presentatie volgt op de motie betreffende het 
digitaal dossier. 

4. Lijst moties en lijst toezeggingen (bijlage)

Het presidium bespreekt op welke wijze het uitdijen van de lijst toezeggingen 
voorkomen kan worden. Een lijst met onscherp geformuleerde toezeggingen is niet 
wenselijk, anderzijds wordt de lijst gekoesterd voor het overzicht. In de 
voorzitterstraining zal aandacht worden besteed aan toezeggingen. 

- Toezeggingen binnen de raadscyclus zet de griffie nu al niet op de lijst. 
- Agenderings-toezeggingen kunnen worden geplaatst op de LTA. 

Afgesproken wordt dat scherp wordt gekeken wat weg kan. 

Mw. Belt mist de toezegging van wethouder Kiel inzake hangplekken. De secretaris 
geeft aan dat deze in de komende RIB staat. 

Presidium gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen. 

5. Evaluatie vergaderingen
- Uitwisseling 14 juni

Mw. Van der Ham geeft aan dat zij graag achtergrondinformatie wil bij de 
uitwisselingen zonder dat dit teveel druk legt op de organisatie/griffie. De secretaris 
en de griffie denken na over een goede uitwerking van dit verzoek. 

- Informatieavond 28 juni
Mw. Van Woerdekom wil aandacht vragen voor een goede tijdsbewaking. Ruimer 
plannen was wellicht nodig geweest. Mw. Pouwels draagt aan dat het gunstig is voor 
de tijdsbewaking wanneer technische vragen echt op de informatiemarkt worden 
gesteld. 



- Gemeenteraad 12 juli
Mw. Van der Ham complimenteert het spiegelend raadslid dhr. Overweg, maar vraagt 
zich af op welke wijze volgende raadsleden deze rol op zich moeten nemen. Kan de 
regiegroep iets toelichten over doelstelling en methode. 
De burgemeester geeft aan dat men dit juist op eigen wijze moet invullen. 

- CUP-avonden 5 en 11 juli

Mw. Belt geeft aan dat 5 juli politieker werd dan vooraf gecommuniceerd is. Mw. Van 
Woerdekom vult aan dat de presentaties van de wethouder tamelijk lang waren. 
Er is waardering voor de wijze waarop 11 juli verliep. 

6. Agenda’s 
- 6 september Informatieronde

Kadernota
Er wordt een half uur gereserveerd voor het behandeling van nabranders over de 
CUP in relatie tot de kadernota. Het is geen uitgebreide mogelijkheid tot het 
bespreken van de Kadernota. De presidiumleden communiceren dit aan de fracties. 
De Korf
Het concept-raadsvoorstel wordt geagendeerd in de vorm van een uitwisseling op 
6 september. Het is dus geen behandeling in de vorm van een informatieronde. De 
feitelijke behandeling van het uiteindelijke raadsvoorstel staat geagendeerd in de 
cyclus van oktober-november. 

Mw. Van der Ham ontvangt op de markt de EBU. 

- 13 september Gemeenteraad – kaderstelling 2019-2022
Algemene beschouwingen: max. tien minuten per fractie, amendementen en moties 
worden kort aankondigen en alleen dictum voorlezen.  
Aan het eind van het betoog geeft iedereen een korte opsomming van de motie/ het 
amendement (alleen het dictum). 

20 september Uitwisseling en Behandeling RIB en A-stukken
Alle ingekomen stukken tot presidium gaan mee. 
Presidium stelt voor op deze avond ook het bezoek van de Regio Amersfoort (op 4 
oktober) voor te bereiden. 

- 27 september Gemeenteraad 

Bespreken programma’s: 
Ontvangst cvdK op 13 september 
– het is inmiddels helder dat de raad samen met statenleden aanschuiven aan het 
einde van het programma. 
Ontvangst Regio Amersfoort + gesprek Strategische Agenda op 4 oktober – op 
basis van de notitie van Regio Amersfoort komt men deze avond onder andere om 
concreet input op te halen voor de strategische agenda. Voorbereiding op 20 sept.
Onderzoeksavond op initiatief van raadsleden (Overweg en Belt) over GLBT op 8 
oktober – zie verzoek. 

Presidium gaat akkoord onder de noemer “Uitwisseling”. De mogelijkheid voor 
inwoners om GBLT te spreken wordt los van deze uitwisseling georganiseerd. 



7. Vervolg opzetten voorzitterspool en tevens voorzitterstraining. 
17 september i.s.m. Transitium

8. Jaarplanning 2019
- Presidium stemt in. Let op consistent doorvoeren aanvang presidium: 17.00 uur. 

9. Verhuizing naar ’t Erf; Huis van Leusden
- Ten aanzien van de technisch is er een flinke slag om de arm voor de vergadering op 

27 september. Uiterlijk 8 november moet de techniek up-and-running zijn. 

10. Rondvraag
- Mw. Belt vraagt of de eerste mogelijkheid voor de “actualiteiten” op 27 september is. 
- De burgemeester brengt in herinnering dat 15 september de Dag van Democratie is. 

Verzoek aan de presidiumleden in de fracties na te vragen wie mee kan denken en 
kan helpen op de dag zelf. 
Burgemeester: Toezegging voor 15 september. Dag van de democratie. 

- Mw. Van der Ham vraagt na of de organisatie achter de “raad van kinderen” 
toelichting kan geven aan de raad. Afgesproken is dat dit eerst met de werkgroep 
jeugdgemeenteraad wordt afgestemd. Als tweede vraagt ze of er gekeken kan 
worden naar alternatieve vergaderlocaties bij specifieke thema’s. Presidium vind dit 
belangrijk en stelt voor hier over een half jaar (wanneer de verhuizing achter de rug 
is) scherp op te letten. 

11. Sluiting – volgende vergadering is op 2 oktober
Aansluitend planning gemeentepagina. 

Planning gemeentepagina’s 2018-2019
NR. DATUM ONDERWERPEN

07/0
8

5 september 2018 Dubbel nummer, ivm. Kaderbrief CUP
Kamp Amersfoort
Verhuizing de gemeente naar ’t  Erf per 24 
september, Oproep Leusdense Ondernemersprijs.
De Korf
Milieustraat

09 26 september 2018 Huis van Leusden en duurzaamheid
Presidium brengt in herinnering dat het artikel 
“vindbaarheid van de raad” nogmaals met schema 
gepubliceerd moet worden, inclusief interview met 
de griffier. 

10 17 oktober 2018
11/
12 

14 november 2018 Dubbel nummer, ivm begroting

13 19 december 2018
14 23 januari 2019
15 20 februari 2019
16 13 maart 2019
17 10 april 2019

Long list onderwerpen:
- ..
- ….
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