
Verslag Presidium 5 februari 2019

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

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda
Er wordt kort gesproken over het proces naar aanloop van het raadsvoorstel van de 
Regio Amersfoort. Afgelopen najaar is er vanuit o.a. Leusden het verzoek naar de 
regio gegaan voor een extra moment waarin de raad input kon geven. Dit moment 
was de uitwisseling van 10 januari.  De uitkomsten van de uitwisseling is verwoord in 
een memo. Hetgeen wat in de memo stond vormde de input die meegegeven zou 
worden aan de regio. De fracties hadden kort de tijd dit aan te vullen. De 
presidiumleden geven aan dat deze reactiemogelijkheid onvoldoende overkwam,  
waardoor er geen reacties zijn binnengekomen.  De raad kan nu, liefst per motie, 
reageren op hetgeen wat in het raadsvoorstel staat.

Dhr. Bouwmeester geeft aan dat de regio Amersfoort een concept raadsvoorstel 
heeft gestuurd. Het college doet het voorstel aan de raad, en is hierdoor technisch 
indiener van het stuk. In feite komt het voorstel niet vanuit het college maar vanuit de 
regio. Dhr. Bouwmeester stelt voor afspraken te maken hoe dit in het vervolg beter 
kan worden gedaan. 

Mw. Pouwels geeft aan dat het wel nodig is om aan tafel bij iemand de vragen en/of 
bezwaren neer te leggen. Dhr. Bouwmeester geeft aan dat de regio wellicht bij de 
informatieronde kan worden uitgenodigd en dat er ook een pre-advies op concept-
moties kan worden gevraagd aan de regio. 
 

2. Evaluatie vergaderingen
 20 december Gemeenteraad  

 Geen bijzonderheden.
 

 10 januari Uitwisseling  
Mw. Van Eijden vraagt hoe in het vervolg voorkomen kan worden dat er slechts vijf 
minuten tijd voor vragen na een presentatie overblijft. 

Er komen drie suggesties vanuit het presidium: 
- meer tijd inplannen; 
- meegeven dat de presentatie door één of twee mensen gegeven moet worden in 
plaats van drie of vier. 
- de portefeuille houder geeft de belangrijkste boodschap en de consequenties voor 
de raad. De ambtenaren doen een samenvatting en sturen indien mogelijk vooraf de 
volledige inhoud toe en anders achteraf. Hierdoor ontstaat meer tijd voor een 
dialoog.

 17 januari Informatieavond  
Op verzoek van presidium neemt de griffie op in de voorzittersinstructie dat er 
meerdere mensen per fractie aan tafel mogen zitten maar dat maar één fractielid het 
woord voert per onderwerp. De woordvoerder heeft zijn naambordje zichtbaar, de 
rest draait het naambordje weg. 



 31 januari Gemeenteraad  
- Er wordt gesproken over de spreekregels bij het interpellatiedebat.  Dhr. 
Bouwmeester geeft aan dat, waar in de verordening staat hoe vaak iemand het 
woord mag voeren, hij als voorzitter leest in hoeveel termijnen iemand mag spreken. 
Wanneer de voorzitter dit letterlijk zou toepassen als hoeveel keer men de microfoon 
aan en uit mag zetten, er niet langer op een goede wijze debat met elkaar kan 
worden gevoerd. Dhr. Bouwmeester geeft ook aan dat interpellatie een combinatie is 
tussen het mondelinge vragenrecht en een debat over het onderwerp met de raad. In 
de eerste termijn heeft hij de vragen en de beantwoording de ruimte gegeven door 
interrupties niet toe te staan. In de tweede termijn heeft hij het debat gefaciliteerd 
door interrupties toe te staan en ook interrupties op interrupties toe te staan. Dit 
laatste is iets wat in veel gemeenten niet gedaan wordt maar waarvan hij heeft 
gemerkt dat hier in Leusden behoefte aan is en wat in Leusden ook leidt tot mooie 
compromissen. Raadsleden kunnen tijdens de vergadering altijd een ordevoorstel 
doen als ze op een andere wijze wensen te vergaderen. 

Wanneer dezelfde argumenten te vaak heen en weer gaan grijpt hij als voorzitter in.  
Dhr. Bouwmeester pleit wel voor extra microfoons en een duidelijke verdeling in wat 
interruptiemicrofoons zijn en wat een microfoon is voor de bijdrage van een raadslid 
in een termijn.  

- Het presidium bevestigt dat het agendapunt ‘lijst ingekomen stukken’ bedoeld is om 
de wijze van afdoening te bevestigen of aan te passen en niet om inhoudelijke 
vragen te stellen. 

- Het presidium is tevreden over de wijze waarop de bespreking van de actualiteiten 
verliep; eerst alle vragen en vervolgens de beantwoording per portefeuillehouder. 

 
3. Agenda’s 

 7 februari Inspiratieavond  
Voor de gasten komen er stickers en pennen om hun naam op de schrijven. 
Raadsleden nemen hun eigen naamkaartje mee.  

 14 februari Uitwisseling  
De voorzitters worden gevraagd uit de voorzitterspoule. 
Het presidium verwijst het verzoek van wethouder Kiel door naar het 
fractievoorzittersoverleg en reserveert het tijdsvlak voor een vooroverleg over de 
stukken van de regio.  
 
Mw. Pouwels is voorzitter bij de bespreking van de RIB en de A-stukken. 

 21 februari Informatieavond  
Mw. Van Woerdekom is voorzitter bij het onderwerp  fonds Samenlevingsinitiatieven.
Mw. Belt is voorzitter bij het onderwerp regionale energiestrategie.
Mw. Van der Ham is voorzitter bij het onderwerp Strategische Agenda Regio 
Amersfoort. Voor dit laatste onderwerp is 45 minuten gereserveerd. 

 14 maart Gemeenteraad  
Aldus besloten. 
 

4. Verslag Presidium 20-1-2018 en actielijst Presidium, dd. 5-2-2019
Mw. Van Woerdekom geeft ten aanzien van het actiepunt ‘aanpassingsvoorstel RIB 
en A-stukken’ aan dat D66 content is met de huidige werkwijze.  



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

Aldus besloten. 

Dhr. Bouwmeester kondigt aan dat er een grote update van de APV aankomt. Hij 
stelt voor dat de raad een uitleg krijgt in een uitwisseling en vervolgens het 
raadsvoorstel behandeld wordt in de informatieronde en de raad. In overleg met de 
griffier zal het onderwerp op de LTA geplaatst worden. 

Mw. De Graaf geeft aan dat in maart de Voortgangsavond Sociaal Domein gepland 
staat maar dat er niet veel nieuwe informatie is over de eerste maanden van 2019. 
Ze vraagt het presidium in stemmen dat een deel van de avond ingevuld zal worden 
met de rapportage Sociaal Domein 2018

6. Lijst moties en lijst toezeggingen 
De motie kinderpardon mag van de lijst worden gehaald als gevolg van de recente 
ontwikkelingen in de landelijke politiek. De lijst wordt gewijzigd vastgesteld.  

Mw. Belt geeft aan de hand van de toezegging aan dat zij verwacht had dat het 
college met een voorstel ten aanzien van de ballonen zou komen. Dhr. Bouwmeester 
geeft aan dat hij met de memo de raad van de nodige informatie voorziet maar dat hij 
er wel aan hecht de raad vervolgens een uitspraak te laten doen of vraag is naar een 
aanpassing.
 

7. Planning grote dossiers Sociaal Domein 2019
Mw. Schutte legt de planning uit. Ze geeft aan dat er grote ontwikkelingen zijn die 
vragen om een “voorbereidingsdiscussie”.  Zij vraagt het presidium of er, zo nodig, 
voor dit doel mag worden afgeweken van de standaard vergaderdagen. Het 
presidium stemt toe. 
 

8. Rondvraag
De voorzitter geeft aan dat Lariks de raad uitnodigt voor een werkbezoek. De griffier 
zal hiervoor een datum zoeken. De uitnodiging staat hieronder. 

Verzoek Lariks, bezoek raadsleden. Beste mevrouw Schutte,
Net als voorgaande jaren wil Lariks een werkbezoek organiseren voor de 
raadsleden. Tijdens dit werkbezoek geven wij graag een goede indruk van onze 
dienstverlening aan de inwoners van Leusden. De organisatie van het werkbezoek 
begint bij het vinden van een geschikte datum. Ik ben daarom benieuwd wanneer de 
raad in de mogelijkheid zou zijn. Voor Lariks gaat de voorkeur uit naar een 
donderdagavond in mei of juni, met uitzondering van 16 mei en 20 juni (in verband 
met afwezigheid van onze directeur). Ik verneem graag een paar data van u, zodat 
wij deze kunnen voorstellen in ons MT. 
 
Mw. Van der Ham vraagt hoe het staat met de planning van een integriteitstraining 
voor de raad. Mw. Schutte geeft aan dat er een moment op het oog is. 
 

9. Sluiting  - volgende vergadering is op 5 februari 2019.



Actielijst Presidium 
Actielijst presidium dd. 5-2-2019, ten behoeve van griffie:

Datum
vergadering

Actie Omschrijving / afhandeling

Pres. 28-8-2018 Rol van raadsleden tijdens 
bewonersavonden

Griffie stelt voor om dit mee te nemen met 
actualisering van de gedragscode voor 
raadsleden. Najaar ‘19

Pres 20-12-18 Spiegelend raadslid Na 4/5 keer beoordelen of dit onderdeel 
gehandhaafd moet worden. 

Pres 20-12-18 Bewaken eindtijd raad Oproep aan voorzitter om 23.00 uur in de gaten 
te houden. 

Pres 20-12-18 Presidium tussentijds 
afstemmen

Tussentijds afstemmen afhandeling en 
agendering niet per mail maar extra vergadering 
plannen. 

Pres 20-12-18 Aanpassingsvoorstel RIB en A-
stukken

Griffie stuurt notitie toe. 

Pres 20-12-18 Collectief lidmaatschap Ver.v. 
Raadsleden

Griffie zal dit onder de aandacht brengen. 

Pres 20-12-18 Training effectief vergaderen Uitzoeken mogelijkheid. 

Pres 20-12-18 Campagnegeld vergoeding 
anders aanvliegen.

Wordt opgenomen in actualiseren Rechtspositie. 

Pres 20-12-18 Rapportage SD Rapportage SD gelijktijdig plannen aan 
voortgangsavond Sociaal Domein. 

Planning gemeentepagina’s 
2019

NR. DATUM ONDERWERPEN

15 20 februari 2019 - Verkiezingen Provinciale Staten: invloed provincie op Leusden, en 
omgekeerd. Laat je stem gelden, ga stemmen. Ismael Simsec. 
Praktisch waar kan je stemmen. Prov. Omgevingsvisie. Bij college 
neerleggen of er thema’s zijn die kort aangestipt en benoemd 
kunnen worden om het belang aan te stippen waarom mensen 
moeten gaan stemmen. 
- Leusden onderneemt >> Carolien en Johan. Aangevuld met Kiel

16 13 maart 2019 Volgende editie:
- Idee nav inspiratieavond: vervolg en inspiratie overdragen op de 
samenleving op basis van de oogst en dan koppelen aan Fonds 
Samenlevingsinitiatieven. 
- Sluipverkeer van knooppunt Hoevelaken / snelheid in 30-km-
gebieden >> politiek?

17 10 april 2019 - Koningsdag >> oproep aan Leusdenaren om ideeën aan te dragen, 
hoe zetten we Leusden op de kaart. Miranda kan helpen met 
programma en positie Leusden. Oranjevereniging aan het woord.
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