
Agenda Presidium 27 augustus 2019

Aanwezig: Klaas Roskam, Fenneke van der Vegte, Karolien Pouwels, Marijke van 
Eijden, Ank van Woerdekom, Ina Schutte, Willemien de Graaf, Patrick Kiel.
Afwezig met kennisgeving: Annet Belt, Like van der Ham (vervanging Van der Vegte), 
Gerolf Bouwmeester (vervanging Kiel). 

Tijd: 17.00 uur in Huis van Leusden, ruimte 0.36
1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda en actuele actielijst

Geen mededelingen. Agenda vastgesteld. 

2. Evaluatie vergaderingen
 13 juni Uitwisseling 

 27 juni Informatieavond:
Oproep om terughoudend te zijn met starten om 20.00 uur. Terughoudend met 
bezoek van andere gemeenten. Ina voegt reactie Heiloo toe. 

 4 juni Uitwisseling evaluatie PC-instrumenten en datamining sociaal domein

 10 juli Gemeenteraad:
Borrel op 10 juli werd gemist. Voelde niet goed om zonder af te sluiten. 
Bij rondvraag besprak presidium behoefte van de raad om de agendering en 
vaststelling van ingekomen stukken transparanter te agenderen. 
Presidium bespreekt het fenomeen spiegelend raadslid: moet de raad dit 
voortzetten? Fenneke brengt dit over aan de Regiegroep Samenleving Voorop. 

 11 juli Gemeenteraad (algemene beschouwingen en kadernota)
Presidium vond de opzet geslaagd: korte beschouwing, 6 microfoons waardoor 
debat goed verliep. Ook de wijze van clusteren amendementen werkte goed. 
Presidium is verdeeld over het feit dat alleen fractievoorzitters het debat 
voerden.
Préadvies van college op de ingediende moties en amendementen is 
gewaardeerd als methode, al was het advies niet in alle gevallen passend, de 
strekking werd soms verkeerd uitgelegd. Presidium stelt voor om te blijven 
werken met pre-advies college, maar het is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om de bedoeling scherp te krijgen. 

3. Agenda’s 
 5 september Uitwisseling
 12 september Informatieavond
 19 september training Integriteit – geen agenda
 26 september Gemeenteraad 

De agenda’s zijn vaak vol en lang waardoor mensen er niet aan toe komen om de 
handen te wassen of koffie te halen. Presidium stelt voor om dit probleem intern op 
te vangen zonder dat dit in de agenda’s wordt opgenomen.

4. Verslag Presidium 3 juni 2019
Ank informeert over status werkgroep omgevingswet. Dit wordt spoedig opgepakt. 

5. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning Uitwisseling/RIB&A-stukken 
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Oproep namens voorzitter Presidium om LTA aan te vullen en om de 
raadsvoorstellen tijdig te leveren. 
Ank: brandweerkazerne moet op de LTA blijven staan (zwart).

6. Lijst moties en lijst toezeggingen  
Lijst is lang aan het worden. Oproep aan college om dit op te pakken.
Herhaald verzoek aan secretaris om de afhandeltermijn te vullen. 

7. Vergaderschema 2020
Belangrijke zaken: Ank heeft verbetervoorstellen.

8. Rondvraag
- Afhandeling brieven aan de raad. Presidium vraagt om een heldere instructie 

over het agendapunt ingekomen stukken. Het moet helder zijn voor afzenders 
en voor inwoners wat de raad kan betekenen. De griffie levert input voor de 
volgende presidiumvergadering. 

- Vergaderen op locatie. Van dit voornemen is nog niets terecht gekomen. Het ligt 
in het verlengde van communicatie en zichtbaarheid raad. Denise en Karolien 
hebben de bestaande afspraken nagelopen samen met griffier. De “oogst” uit dit 
gesprek zullen zij toelichten in “Nieuws uit de griffie”. 

- Ingekomen stukken. Toelichten aan de inwoners wanneer worden welke 
stukken besproken en waar kan je het vinden. Voorbeeld Biezenkamp. 
Argument om het niet meer te doen? Mensen lezen iets, we gaan er iets mee 
doen. Nu staat het bij de agenda van de raad, maar vindt feitelijk geen 
inhoudelijke behandeling plaats. Dit onderwerp komt volgende keer op de 
agenda in combinatie met RIB en A-stukken. Fracties geven input voor dit issue. 
Griffie maakt hier een afwegingskader bij.  

- Afscheid van Frits van Breda. Raad stil staan bij vertrek voorafgaand aan 
raadsvergadering. Waardering uitspreken. 

- Geboorte baby Izaak. De fracties hebben zelf iets gedaan richting het gezin van 
Max.  

9. Sluiting  - volgende vergadering is op 1 oktober 2019. 
In verband met vakantie van Klaas zal Karolien het voorzitterschap op zich nemen. 

Afspraken en actiepunten uit deze vergadering:

Vergaderin
g

Omschrijving Planning 

27-8-2019 Toezenden door griffie:
- Reactie ontvangst Heiloo (reeds gedeeld met 

de raad in Nieuws uit de griffie, 19-27)
- Planning gemeentepagina

Bij verslag 
meesturen. 
 Gereed

27-8-2019 Fracties leveren input.
Griffie maakt afwegingskader (instructie) bij 
afhandeling Ingekomen stukken.

1 oktober

27-8-2019 Secretaris: Afhandeltermijnen aangeven op lijst 
toezeggingen en moties. 

1 oktober

27-8-2019 Karolien en Denise berichten aan de raad over 
zichtbaarheid en communicatie. 

September

27-8-2019 Oproep aan alle raadsleden om ideeën aan te 
dragen voor de gemeentepagina. 

 Gereed
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Planning gemeentepagina. 

Oproep aan Presidium en feitelijk aan alle raadsleden om met ideeën te komen. 

NR. DATUM EINDREDACT

IE

ONDERWERPEN BIJZONDERHEDEN

07 4 
septembe
r 2019

Myra  Jongerenbijeenkomst 
(contactpersoon Ank 
van Woerdekom – 
navragen waar 
bijeenkomst over 
gaat, hoe doelgroep 
eruit ziet, inzet van 
andere kanalen)

 Afval – inwoners 
gaan volgend jaar 
meer betalen, 
ondanks goed 
scheiden. Overleg 
over 
boodschap/insteek 
met Barbara en 
Martijn van 
Randwijk. Eventueel 
i.c.m. infographic 
over afvalstromen – 
wat gebeurt ermee 
en hoe zit het met de 
kosten? 
Portefeuillehouder is 
Erik van Beurden

 Evt. agendapunt 
uitgelicht

Bij niet doorgaan van 
onderwerp: resultaten 
woningbouwenquête. 
Evt. benoemen (als er ruimte 
is op deze of volgende 
pagina): heb je een idee voor 
Mastenbroek 2? Kom er dan 
mee! Laagdrempelig praten 
met wethouder over jouw 
ideeën over nieuwe woonwijk 
in Achterveld (timing van 
oproep afstemmen met 
Barbara).

08 25 
septembe
r 2019

Crista Lichtgroene 
themapagina met 
daarop:
 WATT NOU! Van 30 

sept.-20 okt. 
Jongeren betrekken 
bij het lokale 
gesprek over nieuwe 
energie

 Nieuwe 
duurzaamheidsagen
da

 Advies over LED-
verlichting aan 
sportverenigingen + 
wat mensen zelf 
thuis kunnen doen

 Start energieloket – 
als het al zover is + 
als het past

 AANVULLING: rol 
van de raad in 
duurzaamheid en 
RES. 

Wattnou!: https://www.nmu.nl/
nieuws/nog-5-gemeenten-
gezocht-voor-watt-nou/ 
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 Agendapunt 
Uitgelicht: 
Lisidunahof

09/1
0

16 
oktober 
2019

Myra/Crista Dubbel nummer met 
partijstandpunten over 
begroting + uitleg + 
infographic over 
inkomsten en uitgaven 

Wat ook speelt op 14/10: start 
nationale recycle week 
elektrische apparaten (e-
waste). Bekijken of er ruimte is 
op pagina.

11 13 
novembe
r 2019

Myra 

12 11 
december 
2019

Crista  Voor laatste raadsvergadering 
van 2019 op 12/12. Let op: 
kerstvakantie van 21 
december tot 5 januari 
2020.

13 15 januari 
2020

Myra 

14 5 februari 
2020

Crista

15 26 
februari 
2020

Myra

16 18 maart 
2020

Crista

17 8 april 
2020

Myra

L  4


	Agenda Presidium 27 augustus 2019

