Verslag Presidium 20 december
Aanwezig: Klaas Roskam (voorzitter), Karolien Pouwels , Marijke van Eijden,
Like van der Ham, Ank van Woerdekom, Annet Belt, Ina Schutte (griffier),
Willemien de Graaf (secretaris) en Wim Vos (loco/ter vervanging burgemeester)
Met kennisgeving afwezig: Gerolf Bouwmeester (burgemeester)

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda
2. Evaluatie vergaderingen
- 22 november, vervolg raad 8 november
Van Woerdekom pleit er voor om kritisch te zijn t.a.v. onderwerpen motie vreemd;
wat is toegevoegde waarde voor Leusden?
- 22 november Uitwisseling
De behandeling van Maanweg was te kort er was geen tijd voor raadsleden om
vragen te stellen. Het onderwerp wordt op 10-1-19 vervolgd.
- 6 december Informatieavond
- 13 december Uitwisseling (extra)
Eindtijd: de avond ging tot laat door. Niet iedereen heeft dan nog puf om vragen
te stellen.
Interactieve sessie Samenlevingsakkoorden: werkvorm was vooraf niet bekend.
Het presidium hecht er aan dat zoveel mogelijk, maar in ieder geval bij zaken die
samenlevingsakkoorden en regio betreffen het vooraf duidelijk moet zijn wat van
de raad verwacht wordt. Dit in verband met voorbereiding in de fracties.
Naar aanleiding van het onderwerp Samenlevingsakkoorden hebben de
fractievoorzitters besloten tot reflectiegroep voor samenlevingsakkoorden: focus
op proces. Omdat het onderwerp nieuw is willen fractievoorzitters tijdig kunnen
meedenken. De notitie wordt via fractievoorzitters verspreid.
3. Agenda’s
- 10 januari Uitwisseling
- 17 januari Informatieavond
- 31 januari Gemeenteraad
4. Verslag en actielijst Presidium, dd. 13 november 2018
Verslag vastgesteld en actielijst doorgenomen. Agendering rapportage SD gelijk
laten lopen met voortgang en verdieping Domein SD.
5. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning Uitwisseling/RIB&A-stukken
Vastgesteld.
6. Lijst moties en lijst toezeggingen
Vastgesteld.
7. Veranderingen vergaderschema 2019
Vastgesteld.
8. Rondvraag
- Voorzitter Roskam stelt aanscherping voor t.a.v. “actualiteiten”: spring prudent om
met onderwerpskeuze. Presidium stemt in, leden delen dit in de fracties.
- Voorzitter Roskam licht modeling een verbetervoorstel toe voor de behandeling
van de RIB en A-stukken: agenderen op de markt, wethouders zijn beschikbaar
aan een tafel voor het toelichten van de RIB en A-stukken.

-

Aanleiding voor dit verbetervoorstel: de RIB en A-stukken zijn te belangrijk en
moeten beter uit de verf kunnen komen. Afweging tussen spanningsveld
technische vragen en politieke ruimte om college te bevragen. Presidiumleden
bespreken dit voorstel komende periode binnen de fractie. Griffie verspreidt
notitie.
Van der Ham: Inspiratieavond Samenleving Voorop dd. 7 februari in GO.
Ank: cursus effectief vergaderen.

9. Sluiting - volgende vergadering is op 5 februari 2019.
Aansluitend planning gemeentepagina.
Planning gemeentepagina
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