
Verslag Presidium 3 Juni ‘19
Aanwezig: Klaas Roskam (vrz.), Ank van Woerdekom, Like van der Ham, Marijke van Eijden, Annet 

Belt, Karolien Pouwels, Wim van Hell, Gerolf Bouwmeester (burgemeester), Ina Schutte (griffier), 

Willemien de Graaf (dir./secr.), Max de Kloe (pl. griffier)

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda en actuele actielijst
Agenda en actielijst vastgesteld en geactualiseerd. 

2. Evaluatie vergaderingen
 9 mei uitwisseling – geen opmerkingen
 16 mei informatieronde – Dhr. Roskam geeft aan tevreden te zijn over de behandeling van  

beleidskader sociaal domein. 

3. Agenda’s 
 13 juni Uitwisseling  -  Conform besloten, voorzitters uit de poule
 27 juni Informatieavond –

- Aan de raadsleden en fractievertegenwoordigers wordt nogmaals meegeven dat technische 
vragen echt op de markt moeten worden gesteld en niet in de ronde. 
- Mw. De Graaf geeft aan dat vanuit het college een verzoek is een deel van de 
informatiemarkt te reserveren voor “data sturing sociaal domein”.  Presidium agendeert dit 
donderdag 4 juli 22.00-22.30 na afloop van de evaluatieavond pc-instrumenten. 
- Dhr. Bouwmeester stelt voor dat raad  tafels met speeddates tussen raadsleden en 
inwoners organiseert over de jaarstukken. Mw. Pouwels stelt voor dat de tafels ingedeeld 
worden per onderwerp (ruimte, samenleving etc) en niet per raadsvoorstel (jaarrekening, 
voorjaarsnota, kaderbrief). Presidium besluit dat ze iets dergelijks graag willen voor volgend 
jaar. Nu is het te kort dag om dit goed te organiseren. Wel hebben ze de wens dat inwoners 
actief uit te nodigen bij de informatieronde over de kaderbrief.

   Extra uitwisseling met evaluatie pc-instrumenten en “data sturing sociaal domein 

 10 juli Gemeenteraad
Spiegelend raadslid toevoegen

 11 juli Gemeenteraad: 
Spiegelend raadslid weghalen.  Inspraakronde blijft staan. Het agendapunt “moties vreemd” 

wordt van de agenda gehaald omdat dit niet van toepassing is bij behandeling van de

jaarstukken. Verder wordt besproken op welke wijze de behandeling vorm moet krijgen:  

- Mw. Belt stelt voor dat iedereen “kort en pakkend is”.  Iedereen geeft één punt aan dat voor 
de fractie het meest belangrijk is. 

- Mw. Pouwels stelt voor dat iedereen vooraf het verhaal instuurt en dat ter plekke een pitch 
wordt gegeven van 2-3 minuten. 

- Mw. Van Eijden pleit voor 5 minuten. 
- Mw. Van Woerdekom stelt voor dat iedere fractie 3-4 minuten krijgt zonder interrupties. De 

volgorde kan op verschillende manieren. Vervolgens een rondje met de amendementen. De 
voorzitter neemt daarbij de regie over de volgorde van amendementen. Ze zou het op prijs 
stellen als er zes microfoons zijn ter bevordering van het debat. Na een schorsing de reactie 
van het college en dan het slotdebat.

- Mw. Van der Ham stelt ook korte bijdrages voor, waarbij iedereen concreet een bijdrage 
levert aan het debat. De inbreng voor het debat moet snel op tafel worden gebracht. 

- Dhr. Roskam stelt voor dat de fracties de inbreng van te voren aanleveren en een betoog van 
maximaal 5 minuten houdt. 



- Dhr. Bouwmeester benadrukt het belang van het vastleggen van de politieke boodschap in 
moties en amendementen.  In de algemene beschouwingen ga je niet alle moties in detail 
behandelen maar kan je er wel kort naar verwijzen waarmee het formeel is ingediend. Dan 
vervolgens een geclusterd debat over de moties en amendementen. Hij stelt voor dat de 
fracties de moties en amendementen tijdig aanleveren zodat het college een preadvies kan 
geven. Het verhaal van de algemene beschouwingen hoeft dan niet van te voren worden 
aangeleverd. 

- Griffie stuurt de opties door naar het presidium. Rondom publiciteit wordt meer gebruik 
gemaakt van de eigen website ter promotie van de gemeentepagina en de aankondiging van 
het debat. 

4. Verslag Presidium 7 mei 2019

Dhr. Roskam wil naar aanleiding van het verslag aangeven dat het proces na afloop van de 
raadsbehandeling van de bespreking van het parapluplan prima is opgepakt. 

5. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning Uitwisseling/RIB&A-stukken 
- De RES staat er twee keer in. Mw. De Graaf geeft aan dat 12-12 de juiste datum is. 7-11 

wordt verwijderd. 
- De planning van de jeugdgemeenteraad volgend jaar wordt z.s.m. toegevoegd aan de LTA. 

6. Lijst moties en lijst toezeggingen 
Bij “cultureel erfgoed” staat bij afhandeling dat de reflectiegroep dit gaat doen. Dat is onjuist, 
wordt aangepast. 

7. Aanpak omgevingswet
Naar aanleiding van de vorige vergadering, zie de actielijst voor meer informatie

- Dhr. Roskam geeft aan dat de VVD het een prima plan vindt niet als raad af te wachten. 
Hij geeft ook aan dat dhr. Caarels hetgeen wat in Kampen gebeurd een  mooi voorbeeld 
te vinden. De griffie voegt dit toe aan het verslag. 

- Mw. Van Eijden geeft aan dat het CDA voorstelt dit niet plenair op te pakken maar 
hiervoor een werkgroep op te richten die de rest van de raad gedegen voorbereid. 

- Mw. Belt kan zich vinden in het voorstel voor een werkgroep. 
- Mw.  Pouwels stelt voor dat het college met een startnotitie komt. 
- Dhr. Roskam geeft aan hij niet wil afwachten maar wel integraal wil voorbereiden met 

ambtenaren, inwoners etc. 
- Mw. Van Eijden benadrukt ook de aparte positie van de raad.
- Mw. Van der Ham  vindt het een goed idee om aan de slag te gaan aan de hand van 

casussen maar vindt daarbij wel van belang niet aan politiek te doen. Ze roept op vooral 
experts te betrekken en vindt het idee van een voorbereidend groepje praktisch. 

- Mw. Van Woerdekom vindt het belangrijk snel aan de slag te gaan. Zij zal zelf namens 
D66 deelnemen aan de voorbereidende groep. Omdat het gaat om de rol van de raad 
hoeft haar inziens college daar niet in. 

- Mw. Schutte benadrukt het belang van de integraliteit die eerder benoemd is door dhr. 
Roskam. Mogelijk kunnen zelfs partijen als het waterschap worden uitgenodigd. 

- Mw. Pouwels signaleert wel een verscheidenheid aan werkgroepen/ focusgroepen etc. 
Ze pleit ervoor met elkaar te bespreken wat weg kan, wat openbaar is en wat formeel 
benoemd is of moet worden door de raad. 

8. Rondvraag



Mw. Belt geeft aan dat haar inziens de actualiteiten één van de belangrijkste aspecten van de 

raadsvergadering is. Ook vindt ze de behandeling van de RIB en A-stukken belangrijk, wat nu aan 

het einde van de uitwisseling plaatsvindt. Ze oppert het idee de actualiteiten, bespreking van de 

RIB en een vragenuurtje voor inwoners op een aparte avond in de cyclus te plannen? 

9. Sluiting  - volgende vergadering is op 27 augustus 2019.
Aansluitend planning gemeentepagina. 

Actielijst Presidium 
Actielijst presidium, ten behoeve van griffie:

Datum
vergadering

Actie Omschrijving / afhandeling

7 mei 2019 Geluid Uitwisseling Veiligheid Griffie pakt dit op

Toezeggingen Uitwisseling 
Veiligheid

Griffie voegt toe aan toezeggingen

7 mei Aanpak Omgevingswet Presidium stelt voor met elkaar een (integrale) aanpak 
te formuleren. Concreet kunnen we aan de hand van 
een oude casus oefenen met wat er op ons af komt. 
met elkaar en integraal. 
Afspraak om binnen fracties bespreken en ideeën voor 
de aanpak aan te leveren. Uitkomsten delen met 
elkaar en griffie. Griffie zet op agenda volgend 
Presidium.

7 mei Voorstel Kaderdebat Presidiumleden nemen verzoek van griffier mee in de 
fractie en schakelen via Klaas: hoe gaan we om met 
amendementen / interrupties / beschouwingen, hoe 
plannen we de informatieronde, hoe betrekken we 
Leusden, etc.  
Evaluatie van jaren 2017 en 2018 is toegevoegd aan 
het verslag.  
Uitwerking in volgend Presidium

Planning gemeentepagina’s 
2019
NR. DATUM REDACTIE ONDERWERPEN
03 19 juni 2019 Myra PMD, Biodiversiteit, Burgerzaken, Leusdenaren betrekken bij 

voorjaarsnota/kaderbrief

04/05 3 juli 2019
10 juli 2019

Crista/Myra - Dubbel nummer met partijstandpunten over kadernota
- Daarnaast samenlevingsakkoorden + beleidskader Sociaal 
domein,

06 17 of 24 juli 2019 Crista Met oproep voor evenement op 28/9 – 100 jaar 
vrouwenkiesrecht in Nederland – geen activiteit gepland. 

07 4 september 2019 Myra 4 september oproep voor de jongerenbijeenkomst. Eind 
september is de bijeenkomst. Ank van Woerdekom is 
contactpersoon.

08 25 september 2019 Crista

09/10 16 of 23 oktober 2019 Myra/Crista Dubbel nummer met partijstandpunten over begroting



11 13 of 20 november 
2019

Myra ‘Nasleep’ van begrotingsoverleg

12 11 december 2019 Crista

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
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