
Verslag Presidium 1 september 2020 

Aanwezig: Klaas Roskam (vrz.), Karolien Pouwels, Ank van Woerdekom, Annet Belt, Marcel 
Sturkenboom, Marijke van Eijden, Wim van Ginkel, Ina Schutte (gr), Willemien de Graaf 
(secr), Gerolf Bouwmeester (bm) en Marie-Claire van Dijk. 

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda 
Mevrouw van Eijden introduceert de heer van Ginkel als haar opvolger in het 
presidium. Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Evaluatie vergaderingen

- Uitwisseling 4 juni
mevrouw van Woerdekom miste korte inleiding bij de beantwoording van de 
vragen. 

- Informatieronde 11 juni
Mevrouw Belt merkt op dat het jammer was dat de contactpersoon van het 
Maatjesproject er niet was. 

- Informatieronde en informatiemarkt 18 juni 
Geen opmerkingen

- Informatieronde 25 juni 
Geen opmerkingen

- Raadsvergadering 2 juli
De heer van Ginkel viel het op dat de raad niet opstond bij de beëdiging van 
nieuw raadslid.

- Raadsvergadering 9 juli
Mevrouw Belt geeft complimenten over vergaderingen.

In het algemeen vindt mevrouw van Eijden dat de afgelopen periode zwaar was 
i.v.m. alle maatregelen rondom corona. Desondanks goede en daadkrachtige 
vergaderingen. Soms wordt het te laat. Oproep aan alle fracties; hou het kort en 
krachtig, geen herhalingen. 

3. Agenda’s 
- Uitwisseling 3 september 

Mevrouw Belt verzoekt om uitleg wethouder over situatie camping Waterloo.  
Een memo over deze situatie is gereed, griffie voegt memo toe aan de 
stukken.  
Marcel Sturkenboom zal voorzitter zijn bij alle RES bijeenkomsten.

- 10 september: wethouder van Buren is portefeuillehouder van de RES. 
Prioriteiten is de portefeuille van de burgemeester.

- Informatieronde en markt 17 september 



- Voorstel om jeugdgemeenteraad door te zetten naar volgende uitwisseling. 
Geheimhouding is toegevoegd aan de markt. Zover als mogelijk wordt 
geheimhouding opgeheven. Geen tafel voor op de markt, want is puur 
proces. 
Info gaat naar 20.30 uur. 
Woningbouwopgave is van wethouder Vos. 

- Raadsvergadering 1 oktober 
Opmerking burgemeester: denk aan deadline Raadsvoorstel RES. Omdat het 
Presidium de inhoud van het raadsvoorstel nog niet kent wordt besloten de 
procedure zoals die nu voor ligt zo te laten.

Memo fysiek vergaderen najaar 2020
Presidium neemt werkwijze uit memo over. 

4. Verslag Presidium 2 juni – vaststellen

Vastgesteld.

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

Er zijn te veel onderwerpen voor de uitwisseling. Voorstel om de 
Voortgangsavond over Ruimte niet in te plannen. Mevrouw de Graaf buigt zich 
over de vormgeving van de voortgangsavonden want deze sneuvelen vaker. 

6. Lijst moties en lijst toezeggingen 

Geen bijzonderheden.

7. Rondvraag
Mevrouw van Woerdekom doet oproep om werkgroep Werkwijze Raad voort te 
zetten.

8. Sluiting 
Aansluitend vindt kort overleg plaats over de planning van de gemeentepagina. 
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