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Verslag Presidium 1 oktober 2019 
 
Aanwezig: Karolien Pouwels, Marijke van Eijden, Ank van Woerdekom, Annet Belt, Like 
van der Ham, Ina Schutte, Willemien de Graaf, Gerolf Bouwmeester en Hennie Caarels 
Afwezig met kennisgeving: Klaas Roskam (vervanging Caarels).  
 
1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda en actuele actielijst 

Ivm afwezigheid Klaas Roskam is Karolien Pouwels voorzitter en neemt Hennie 
Caarels waar voor de fractie VVD.   
In de verordening Raadswerk is geregeld een presidiumlid zich kan laten vervangen 
door een vaste ververvanger (art.4.2). Het is niet altijd haalbaar gebleken voor alle 
fracties. Presidium besluit, dat er één lijn moet worden getrokken bij vervanging 
waarbij betrokkenheid alle fracties én continuïteit geborgd moet worden.  
 

2. Evaluatie vergaderingen 

 5 september Uitwisseling 
Klacht van Guus van Ginkel is uitgesproken met voorzitter uitwisseling.  
 Griffie neemt in de instructie op dat voorzitters tijdig inventariseren of er nog 

wensen het woord te voeren; ca. 10 minuten voor het einde.  
 

 12 september Informatieavond 
De markt was zeer geanimeerd. Misschien een keer in de krant nader stilstaan bij 
de inwonertafel.  
Dialoogsessie mobiliteit was docerend, meer een monoloog. Nuttig voor kennis en 
begrip. Raad had dialoog verwacht.  
 

 19 september training Integriteit 
Jammer dat niet alle raadsleden aanwezig waren.  
Acties: 
 Allen: terugkoppelen appèl uit presidium dat iedereen er de volgende keer bij is.  
 Allen: inventariseren binnen fractie wie naast Griffie en Like van der Ham de 

organisatie op zich wil nemen (hoeft niet raadsbrede groep te zijn).  
 

 26 september Gemeenteraad  
Spiegelend raadslid was lang. Blijven we ter discussie stellen, zou het meer 
toegevoegde waarde krijgen als we er kaders aan geven? 
Complimenten voor afscheid Frits van Breda.  
Presidium heeft stilgestaan bij enkele mogelijke verbeterpunten voor de 
raadsvergaderingen. Griffie krijgt opdracht om groep te vormen en samen met 
burgemeester de werkwijze raad nader te bekijken en met verbetervoorstellen te 
komen over onder andere:  
- Positie van insprekers in de raad  
- Moties vooraf publiceren op GO 
- Indienen en laten toetsen van moties en amendementen.  
- Rol en positie college in beantwoording/pre-advies van moties en 

amendementen.  
- Detailniveau van vragen.  
Acties:  
 Hennie Carels en Gerolf Bouwmeester nemen de bevindingen spiegelend 

raadslid mee naar Regiegroep Sam Voorop. 
 Griffie verschuift “Actualiteiten” naar achteren op agenda volgende raad.  
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 Allen: aandragen vertegenwoordiger uit fractie die meepraat over 
verbetervoorstellen werkwijze raad.  

 
  
3. Agenda’s  

 1 oktober Uitwisseling RES in relatie tot regionale raadsledenbijeenkomst 3 oktober 

 10 oktober Uitwisseling 

 17 oktober  Informatieavond 

 31 oktober Uitwisseling over wonen (in gebouw WSL) 

 7 november Gemeenteraad  
 
4. Verslag Presidium 27 augustus 2019 

Ingekomen stukken volgende keer agenderen. Input naar griffie. De griffie heeft het 
deskresearch af. Deze twee worden dan naast elkaar gelegd en besproken.  
Missie is: hoe leggen we uit wat de bedoeling is aan de buitenwacht.  
Vergaderen op locatie: voorlopig niet aan de orde. Karolien en Denise nemen raad 
mee met uitkomsten van gesprek over de opschoning van het communicatieplan.  
 
Acties: 
 Agenderen behandeling ingekomen stukken en RIB en A-stukken.  
 Allen: ophalen wensen en ideeën over ingekomen stukken.  

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

 extra informatieronde op woensdag 27 november, want er zijn veel 
bespreekstukken op 28 november 

 rekening houden met extra lange vergaderavond met eten tussendoor om 16.00 
uur beginnen, of uitloopavond op 11 december. Voor beide avonden geldt dat 
dat stemmingen vertraagd worden tot raad voltallig kan zijn.  
 

6. Lijst moties en lijst toezeggingen   
 

7. Vaststellen vergaderschema 2020 
 

 Griffie voegt kolom toe met te reserveren avonden voor extra 
themabijeenkomsten, instructies en uitloopavonden.  

 
8. Memo spoorboekje omgevingswet  

De memo is goed startpunt voor de op te richten werkgroep omgevingswet. Bij 
eerste bijeenkomst wordt aanpak en werkwijze besproken en indien dit gewenst is 
worden de leden van de werkgroep en de werkwijze door de raad vastgesteld.  
 
Actie 
 Allen: doorgeven aan griffie wie namens de fractie deelnemen.  
 

9. Rondvraag 
 
De mogelijkheid voor een split-screen is besproken waardoor de mensen thuis 
kunnen meekijken met onze schermen in de raadzaal.  
 Griffie experimenteert hier momenteel mee. Het is nog niet definitief 

beschikbaar. Voor een deel is het ook een bezettingsprobleem. De griffie heeft 
sterke onderbezetting als het gevolg van het uitvallen van Wil van der Helm  

 
Annet Belt geeft aan dat de fractie SP niet goed in beeld komt. 
 Griffie regelt dat het camerabeeld wordt aangepast zodat SP in beeld komt. 
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Marijke van Eijden wil de verhoudingen t.o.v. de Rekenkamercommissie en in 
bijzonder de positie van de rekenkamercommissie in de Werkgroep Financiën nader 
bespreken. Het gevoel bestaat dat de raad op afstand staat.  
 
Like van der Ham vraagt naar uitkomsten Jongerendebat.  
 Ank van Woedekom geeft aan dat het op 10 oktober wordt geëvalueerd.  
 
 

10. Sluiting  - volgende vergadering is op 12 november 2019.  
 
Rondleiding Den Treek. Akkoord. 
 De griffie heeft het antwoord doorgegeven aan het bestuurssecretariaat. De 

uitnodiging zal volgen. Hier zal enige tijd overheen gaan.  
 
Verzoek opnames. Akkoord voor 17 oktober.  
 Vooraf duidelijk communiceren dat beeldopnames worden gemaakt. En 

aandacht voor mensen die niet in beeld willen. 


