
Verslag Presidium 7 mei ‘19

Aanwezig: Klaas Roskam (vrz.), Ank van Woerdekom, Like van der Ham, Marijke 
van Eijden, Guus van Ginkel, Wim van Hell, Ina Schutte (verslag), Willemien de 
Graaf (dir./secr.) en Wim Vos (loco)
Afwezig: Annet Belt, Karolien Pouwels en Gerolf Bouwmeester (burgemeester)

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

2. Evaluatie vergaderingen
 28 maart Uitwisseling

Opnames Veiligheid missen. Griffie pakt op. 

 4 april Informatieavond
- Stukken bij bestemmingsplan Walter v. Amersfoortstraat Achterveld. 
      Dhr. Vos geeft aan dit in de toekomst beter op te pakken. 
- Presentatie Jeugdgemeenteraad op markt vond men karig. De 

jeugdgemeenteraad wordt geëvalueerd dit wordt meegenomen. 
Voorafgaand aan de raad 6 juni is ruimte voor jeugdgemeenteraad. 

- Vraag n.a.v. Rechtspositie – wordt meegenomen in de werkgroep

 11 april extra uitwisseling over Sociaal Domein (financieel en visie) en 
samenlevingsakkoorden
Beleidskader
Het Presidium is verdeeld over de toegepaste werkvorm “langs de lijn”. 
Er wordt verschillend gedacht over de toegepaste werkvorm. Voor de 
toekomst geldt dat verschillende werkvormen goed zijn, maar er moet 
rekening worden gehouden met een goede uitleg vooraf en duidelijkheid over 
wat de bedoeling is. 
Presidium geeft de volgende aandachtspunten mee voor college: geef 
sturingsinformatie, bied duidelijke kaders en rond af met duidelijke conclusies 
en procesinformatie. 
Samenlevingsakkoorden
De setting van de samenlevingsakkoorden was goed. Enkele voorzitters 
opereerden wellicht te rigide t.a.v. het ruimte geven aan de beleidsadviseurs. 
Raadsleden wijzen op het belang van betrokkenheid inwoners. 

 18 april Gemeenteraad
Proces Parapluplan verdient geen schoonheidsprijs. 
Wat leren we hiervan voor toekomstige plannen?

3. Agenda’s 
 9 mei Uitwisseling
 16 mei Informatieavond
 6 juni Gemeenteraad

4. Verslag Presidium 19 maart 2019 vastgesteld. 

5. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning Uitwisseling/RIB&A-stukken 
Uitwisseling SRO vervalt, memo in Uitwisseling van 13 juni.
Toezeggingen uitwisseling Veiligheid missen. Griffie pakt op. 



6. Lijst moties en lijst toezeggingen 

7. Invoering Omgevingswet, aanpak raad, omgevingsplan buitengebied
Presidium wil niet wachten op signaal organisatie. Er komt veel op gemeente af. 
Organisatie probeert er nu al wel op te anticiperen. 
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. 

8. Vooruitblik op 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.  

9. Rondvraag
- Integriteitstraining – status. Griffie informeert via nieuws uit de griffie. 
- Presidium geeft aan Vos mee: wees alert over enquête woonvormen, 
- Risico parapluplan. 
- Communicatie sluiten Arnhemseweg en route Hamersveldseweg. 

10. Sluiting  - volgende vergadering is op 13 juni 2019.
Aansluitend planning gemeentepagina. 

Evaluatie van het presidium op de laatste 
kaderbehandelingen: 
2017: 
Evaluatie informatieronde 21 en 22 juni, gemeenteraad 20 juni, 5 juli en 6 juli
Presidium heeft in bijzonder de algemene beschouwingen geëvalueerd:
- Volgend jaar zal presidium met nieuwe BM vooraf de regie doornemen.
- Voorstel om te kijken naar andere opzet, bijv. het houden van een pitch van 2 
minuten, waarna debat over amendementen en moties start. Presidium zal de 
nieuwe BM vragen wat zijn ideeën zijn. 
- Griffie stelt voor om voorafgaand aan alg.besch. een vergaderomgeving te maken 
voor raadsleden waarin moties en amendementen makkelijker met elkaar 
uitgewisseld kunnen worden.

2018: 
- 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. 



Actielijst Presidium 
Actielijst presidium dd. 5-2-2019, 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 REDACTI

E

ONDERWERPEN

01 8 mei 2019 Myra/Crista

02 29 mei 2019 Crista Bloeiend bermenbeheer, icm Jeugdgemeenteraad.
vanuit bermbeheer start Leusden met het inzaaien van 
bijen- en bloemenmensgels in de gemeentelijke bermen. In 
het totaal gaan we 1,2 kilometer strekkende meter (3meter 
breed)  van de bermen inzaaien met een bij vriendelijk 
bloemenmengsel. Op basis van deze ervaringen gaan we 
kijken of we dit in de toekomst structureel kunnen gaan 
doen.  

Prio: Campagne armoede beleid
Suggesties:
Leusden Fit (mogelijk schuiven, sept Uitwisseling)
Wekelijks ophalen GFT afval 
Oproep gesprekspartners samenlevingsakkoord jeugd

03 19 juni 2019 Myra Kort stukje over participatie bij kadernota. 

04/05 3 juli 2019 Crista/Myra Dubbel nummer met partijstandpunten over kadernota

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

07 4 september 2019 Myra Bewonersgroep Groen (Laverman cs.

08 25 september 2019 Crista Omgevingswet

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



2019

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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