
Agenda Presidium 27 augustus 2019 – versie Klaas

Tijd: 17.00 uur in Huis van Leusden, ruimte 0.36
1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda en actuele actielijst

 Gerolf Bouwmeester is nog met vakantie. Hij wordt vervangen door 
wethouder Kiel, tweede loco. 

2. Evaluatie vergaderingen
 13 juni Uitwisseling
 27 juni Informatieavond
 4 juni Uitwisseling evaluatie PC-instrumenten en datamining sociaal domein
 10 juli Gemeenteraad
 11 juli Gemeenteraad (algemene beschouwingen en kadernota)

3. Agenda’s 
 5 september Uitwisseling
 12 september Informatieavond
 19 september training Integriteit – geen agenda
 26 september Gemeenteraad 

4. Verslag Presidium 3 juni 2019

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

6. Lijst moties en lijst toezeggingen  

7. Vergaderschema 2020
Belangrijke zaken:
- Raad 8 feb. 2020. Deadline aanleveren door college valt samen met presidium, 

7-1-2020. Vervroegen van de deadline aanleveren door college naar 17-12-19, 
leidt tot een heel vroege ambtelijke deadline. Met mogelijk nazendingen. 

- Raad 2 en 9 juli 2020. Voorstel is om de laatste beleidsinhoudelijke raad vóór 
het zomerreces en de algemene beschouwingen uit elkaar te trekken. In dit 
voorstel zit er een week tussen. Beide raden zijn op een donderdag, beide 
raden hebben dan een eigen informatieronde en fractie. Akkoord?
Indien akkoord uitleg bij de planning van informatierondes en fractieavonden: 

o extra fractie in de week van de AB/kadernota, 
o eigen informatieronde voor kadernota op 25 juni, zou tegemoetkomen 

aan de wens om de bevolking actiever te betrekken bij kaderstelling.
o Aanleverdeadline voor stukken reguliere raad op (2 juli) is 26 mei. 
o Aanleverdeadline voor stukken van de kaderraad (op 9 juli) door college 

is 2 juni. Het college is in de gelegenheid  om tot het laatste moment 
ontwikkelingen uit de meicirculaire, jaarrekening ed. mee te nemen. De 
afgelopen jaren hebben we als presidium steeds moeten instemmen met 
late verzending van financiële stukken dus waarom nu niet formeel zo 
regelen. 

Indien niet akkoord, dan is alternatief: woensdag 8 en donderdag 9 juli. 
- Raad 4 feb 2021. Deadline aanleveren door college valt samen met presidium, 

5-1-2021. Vervroegen van de deadline aanleveren door college naar 15-12-20, 
leidt tot een heel vroege ambtelijke deadline. Met mogelijk nazendingen. 
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8. Rondvraag

9. Sluiting  - volgende vergadering is op 1 oktober 2019. In verband met vakantie van 
Klaas zal Karolien het voorzitterschap op zich nemen. 
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