Verslag Presidium 19 maart ‘19
Aanwezig: Klaas Roskam, Annet Belt, Karolien Pouwels, Albert Kramer, Ank van
Woerdekom, Ina Schutte, Willemien de Graaf en Gerolf Bouwmeester
1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda en actuele actielijst
Agenda en actielijst vastgesteld.
2. Evaluatie vergaderingen
- 7 februari Inspiratieavond
Leuke avond. Ina bestelt 6 exemplaren spel scouting.
- 14 februari Uitwisseling
Extra uitwisseling Strategische Agenda Regio Amersfoort was goed gepland.
- 21 februari Informatieavond
- 14 maart Gemeenteraad
Wat kunnen we aan de lange vergaderingen doen?
a. Burgemeester eerder signaleren als het te lang doorgaan.
b. Burgemeester sturend optreden bij interrupties.
c. In fracties bespreken om efficiënter te acteren.
d. Actualiteiten nog beter nadenken of de vragen passend zijn.
e. Wethouder die intervenieerde tussen twee fracties om motie.
f. Goed dat spiegelend raadslid er niet is aan het einde.
3. Agenda’s
- 28 maart Uitwisseling
- 4 april Informatieavond
- 11 april extra uitwisseling over Sociaal Domein (financieel en visie) en
samenlevingsakkoorden
- 18 april Gemeenteraad
4. Verslag Presidium 5-2-2019
Bij evaluatie 10 januari (te weinig tijd voor vragen) een derde optie aanvullen:
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.

5. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning Uitwisseling/RIB&A-stukken
Willemien checkt of RES in november staat gepland op in december.
Antwoord: dit is afhankelijk van de datum ondertekening klimaatakkoord. Als dat nog in
mei gebeurt, zoals eerder gecommuniceerd, dan is vaststelling in de raad van november
noodzakelijk. De verwachting is echter dat het klimaatakkoord pas later ondertekend
wordt en dan kan de raadsbehandeling navenant uitgesteld worden.
Als daar meer duidelijkheid over is, wordt dat in de LTA aangepast.

6. Lijst moties en lijst toezeggingen
- Motie vreemd Syntus vervoerplan is er verslag van overleg met
belangengroeperingen? Kan raad deze ontvangen.
- Motie vreemd militair erfgoed dictum aanpassen.
- Afhandeling toezeggingen: scherp zijn om toezegging af te voeren dan wel
goed in te plannen op de termijnplanning.
- Toezeggingen zijn vaak niet tijd gerelateerd.
Naar aanleiding van heeft de griffie de voorzittersinstructie aangescherpt.

7. Communicatie griffie - raad
- Opzet nieuws uit de griffie op GO. Is uitstekend.
- Overgangsfase twee weken.
- Alert dat nieuws uit de griffie weer klaar staat.
8. Rondvraag
- Belt: wijze van bespreken ingekomen stukken. Griffier geeft toelichting op
wijze van afdoening.
- Data Sociaal Domein.
- Bordje opnames plaatsen bij Informatieronde en raad.
9. Sluiting - volgende vergadering is op 7 mei 2019.
Aansluitend planning gemeentepagina.

Actielijst Presidium
Actielijst presidium dd. 5-2-2019, ten behoeve van griffie:
Datum
Actie
Omschrijving / afhandeling
vergadering
Pres. 28-8-2018

Rol van raadsleden tijdens
bewonersavonden

Pres 20-12-18
Pres 20-12-18

Spiegelend raadslid
Aanpassingsvoorstel RIB en Astukken
Collectief lidmaatschap Ver.v.
Raadsleden
Campagnegeld vergoeding
anders aanvliegen.
Rapportage SD

Pres 20-12-18
Pres 20-12-18
Pres 20-12-18

Griffie stelt voor om dit mee te nemen met
actualisering van de gedragscode voor raadsleden.
Najaar ‘19
Verzoek Regiegroep: evaluatie maart ‘19.
Griffie stuurt notitie toe. Gelet op behandeling 10-1
voorstel om deze even te laten staan.
Griffie zal dit onder de aandacht brengen.
Voorstel om griffie dit te regelen.
Wordt opgenomen in actualiseren Rechtspositie.
Rapportage SD gelijktijdig plannen aan
voortgangsavond Sociaal Domein.
Bespreken tijdslijn.

Planning gemeentepagina’s
2019
N R.

DATUM

ONDERWERPEN

17

10 april 2019

- Koningsdag >> programma en positie Leusden. Oranjevereniging aan het
woord.

NR.

DATUM

REDACTIE

01
02

8 mei 2019
29 mei 2019

Myra/Crista
Crista

03

19 juni 2019

Myra

04/05
06

3 juli 2019
17 of 24 juli 2019

Crista/Myra
Crista

07

4 september 2019

Myra

08

25 september 2019

Crista

09/10

Myra/Crista

Dubbel nummer met partijstandpunten over begroting

Myra

‘Nasleep’ van begrotingsoverleg

12

16 of 23 oktober
2019
13 of 20 november
2019
11 december 2019

13

15 januari 2020

Myra

14

5 februari 2020

Crista

15

26 februari 2020

Myra

11

Crista

ONDERWERPEN
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.

Dubbel nummer met partijstandpunten over kadernota
Met oproep voor evenement op 28/9 – 100 jaar
vrouwenkiesrecht in Nederland

16

18 maart 2020

Crista

17

8 april 2020

Myra

