
Verslag Presidium 12 november 2019

Aanwezig: Klaas Roskan (vrz.) Karolien Pouwels, Marijke van Eijden, Ank van 
Woerdekom, Annet Belt, Like van der Ham, Ina Schutte (gr), Willemien de Graaf 
(secr), Wim Vos en Max de Kloe. 
Afwezig met kennisgeving: Gerolf Bouwmeester (vervanging door wethouder Vos)

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda en actuele actielijst
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. De griffier deelt mede 
dat de griffie goed draait o.a. dankzij de versterking. 

2. Evaluatie vergaderingen
 1 oktober Uitwisseling Voorbereiding RES regio
Nuttig en boeiend. 

 10 oktober Uitwisseling
o Het presidium kaart aan dat het jammer was dat het onderwerp “De Korf” parallel 

met een ander onderwerp geagendeerd was. Het was van belang geweest als 
iedereen hier bij had kunnen zijn. 

o Het presidium spreekt met elkaar over de rol van inwoners bij de uitwisseling. Er 
wordt geconcludeerd:
- Het is prettig als de insprekers van te voren weten waar zij aan toe zijn en als 
de voorzitter weet wie er komt; insprekers moeten zich melden bij de griffie. 
- Verhelderende vragen tijdens de vergadering mogen, maar op aanwijzing van 
de voorzitter. De voorzitter leidt de vergadering. Het moet mogelijk zijn een 
presentatie af te maken zonder vragen als de voorzitter hiervoor kiest.  
- Worden inwoners uitgenodigd aan tafel? Deze vraag wordt doorgeven aan de 
werkgroep “werkwijze raad”.  Presidium ziet voordelen (uitnodigend, geluid uit de 
samenleving) en nadelen. 

o N.a.v. van het spreadsheet dat bij de voortgang “programma leefomgeving” is 
verstrekt en werd aangegeven dat men vragen kon stellen. Dit is onhandig tijdens 
de vergadering. Graag de informatie vooraf of niet. De gemeentesecretaris geeft 
aan dat met de Voortgangsavonden gekozen is van papier naar gesprek te gaan 
over de ‘highlights’ en activiteiten. Een papier met informatie is niet de werkwijze. 

 17 oktober Informatieronde
o Voor agendering begroting volgend jaar: 

- 75 minuten is zeker nodig. 
- Het was prettig dat er zowel financiële ambtenaren als beleidsambtenaren op 

de markt waren. Het presidium heeft het beeld dat er voldoende vragen 
tijdens de markt waren. 

o Verzoek aan de makers van de video voor ZENZO of het eindresultaat gestuurd 
kan worden. 

 31 oktober Uitwisseling Wonen
o Waarom waren er geen actuele stukken met de status quo over de 

prestatieafspraken 2020? 
Nagestuurd antwoord gemeentesecretaris: De prestatieafspraken voor 2019 zijn 
bij wijze van voorbeeld toegestuurd. Er is nog geen concept van de 
prestatieafspraken voor 2020. De bijeenkomst van 31 oktober was er voor 
bedoeld bij de raad accenten op te halen ten behoeve van deze te maken 
afspraken.



 7 november Gemeenteraad
o Toch weer lang, maar strakker voorgezeten dan voorheen. Wellicht had de 

“tussentijdse evaluatie grondstoffenplan” voorafgaand aan de begroting 
geagendeerd kunnen worden. Een aanzienlijk deel van de bespreking van de 
begroting ging nu over grondstoffenplan.  

o Het proces van het ambtelijk toetsen van moties en amendementen moet beter. 
Als een ambtenaar aangeeft dat een motie/amendement technisch kan het niet 
zo zijn dat de wethouder dit tijdens de vergadering weerspreekt. Over de 
objectieve vraag of het uitvoerbaar is moet er een eenduidig antwoord zijn. 
Daarna is er natuurlijk de politieke afweging van de wethouder. Dit wordt door de 
driehoek (burgemeester, gemeentesecretaris, griffier) momenteel besproken. 

3. Agenda’s 
 14 november Uitwisseling Omgevingswet
Conform vastgesteld. Voorzitter uit de pool. 
 21 november Uitwisseling
Conform vastgesteld. Voorzitters uit de pool, bespreking RIB en A-stukken 
wordt voorgezeten door Marijke van Eijden.  
 28 november Informatieronde
Gewijzigd vastgesteld. 
 12 december Gemeenteraad
Gewijzigd vastgesteld. 

4. Verslag Presidium 1 oktober 2019
- Opmerkingen over de fractieavonden in het vergaderschema. 20 april is voor de 
presidiumvergadering (21 april). Dit is niet praktisch. 
- Er wordt gesproken over de mogelijkheid de rekenkamercommissie op een 
andere wijze in contact te brengen met de raad (uitwisseling). Presidium 
concludeert dat dit op dit moment niet nodig is. De vergaderingen van de 
werkgroep zijn openbaar en overdracht kan via het contactpersoon van de fractie 
Mocht er in de toekomst is bijzonders aan de hand zijn kan dit, via de griffie, 
ingebracht worden bij het presidium. 

5. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning Uitwisseling/RIB&A-stukken 
- De gedragscode wordt genoemd bij de rechtspositie. Wordt ook gedragscode 
aangepast? Ja, maar inderdaad niet tegelijkertijd.  In het voorjaar  volgt eerst de 
tweede sessie integriteitstraining

6. Lijst moties en lijst toezeggingen 
- Waarom staat de motie “tweede ontsluiting” al rood? De punten zijn 
meegenomen in de planvorming en de plannen zijn rond. 
-Er staat relatief veel uit 2018. Er wordt aan gewerkt. 
- De motie “veiligheid en gevoel van (on)veiligheid staat nog niet rood, maar er 
worden al wel extra BOA’s geworven. De motie gaat over een structurele 
oplossing, de huidige oplossing is incidenteel. 

7. Brief inwoner kunstwerken
De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de raad nodigen de steller en de 
kunstenaar uit voor een gesprek. 



8. Wijze van afhandeling ingekomen stukken
In verband met de AVG-wetgeving moeten alle ingekomen stukken die openbaar 
op internet staat geanonimiseerd worden. Presidium kiest ervoor niet langer de  
B,C, en D stukken openbaar op internet te laten plaatsen.  De A-stukken zullen 
openbaar bij de bespreking van de RIB en A-stukken worden geplaatst. Deze 
bespreking vindt plaats na afloop van de Uitwisseling. De lijst ingekomen stukken 
wordt openbaar op internet geplaatst, bij de komende raadsvergadering. De 
raadsleden en fractievertegenwoordigers hebben altijd inzicht in alle stukken.  

Inwoners die een ingekomen brief naar de raad sturen krijgen een 
ontvangstbevestiging waarbij ze ook gewezen worden om de mogelijkheid het 
onderwerp te agenderen op een inwonerstafel op de informatiemarkt, of wanneer 
het onderwerp reeds geagendeerd is op de bespreking in de 
uitwisseling/informatieronde. 

9. Rondvraag
- De volgende vergadering wordt de rol van inwoners bij het bespreken van de 
kadernota 2021 besproken. 
- Er wordt een vraag gesteld over de samenwerking gemeente-Leusderkrant bij 
het organiseren van het mediadebat. 
- Verzoek de zijschermen zo te positioneren dat publiek het hoofd niet naar 
achter moet draaien. 
- Mw. Van Woerdekom geeft aan dat zij er volgende vergadering niet bij kan zijn. 
- N.a.v. van verslag vorige vergadering een foto van op welke wijze de moties 
zichtbaar zijn tijdens de live-uitzending. 

10. Sluiting  - volgende vergadering is op 7 januari 2020.

Actielijst Presidium 
Actielijst presidium dd. 13-11-2019, ten behoeve van griffie:
Geen acties. 



Planning gemeentepagina’s 
2019
NR. DATUM REDACTI

E
ONDERWERPEN

12 11 december 2019 Crista Omgevingswet en start werkgroep en uitleg kast 
omgevingswet, naturalisatie, Aangepaste Sport 
(buurtsportcoaches, klaas roskam), 

13 15 januari 2020 Myra Wet-GGZ en verwarde personen met interview 
burgemeester, RES,  

14 5 februari 2020 Crista Inburgeringswet (i.v.m. nieuwe wetgeving en uitwisseling 
februari)

15 26 februari 2020 Myra

16 18 maart 2020 Crista

17 8 april 2020 Myra
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