
Verslag Presidium 10 maart 2020 

Aanwezig: Klaas Roskam (vrz.), Karolien Pouwels, Ank van Woerdekom, Annet Belt, Marcel 
Sturkenboom, Marijke van Eijden, Ina Schutte (gr), Gerolf Bouwmeester (bm), Willemien de 
Graaf (secr) en Jorrit Jansen. 
Afwezig met kennisgeving: - 

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda en actuele actielijst
Het presidium gaat akkoord met de agenda.

2. Evaluatie vergaderingen

Raadsvergadering 12 maart
Geen opmerkingen.

Uitwisseling 26 maart –   geannuleerd   
Geen opmerkingen.

Informatieronde 2 april –   geannuleerd  
Geen opmerkingen.

Extra raadsavond 9 april over RES met lokale stakeholders –   geannuleerd  
Geen opmerkingen.

Raadsvergadering 16 april –   1  ste   digitale raad  
Het presidium geeft verbeteringen aan voor digitale vergaderingen. Voor schorsingen 
moet een aparte kamer aangemaakt worden, zodat iedereen voor een bespreking van 
een motie of amendement in die zaal kan. Voorkomen moet worden dat de tekst na de 
raadsvergadering nog aangepast moet worden. Verder is de communicatie belangrijk. 
Mensen moeten bijvoorbeeld eerst praten om in beeld te komen en ook moeten er goede 
afspraken zijn wie wanneer aan het woord is. Ook moet de streaming in het vervolg later 
beginnen. Mensen waren nog niet voorbereid dat deze al was begonnen. 

3. Agenda’s 

Trainingen Argumentenfabriek
Geen opmerkingen.

Gecombineerde Uitwisseling / Informatieavond 23 april 
Mevrouw Schutte legt uit hoe we de digitale uitwisseling gaan organiseren. In de week 
voorafgaand aan de uitwisseling worden presentaties opgenomen. Deze worden gedeeld 
met de raad. Raadsleden kunnen hun eerste prangende vragen schriftelijk indienen. Op 
de dag van de uitwisseling worden de filmpjes bij de agenda op GO gezet. Mevrouw De 
Graaf geeft aan dat alleen kernvragen doorgestuurd moeten worden, want dan houd je 
het effectief.

Gecombineerde Uitwisseling / Informatieavond 14 mei 
Mevrouw Pouwels stelt voor de onderwerpen over het sociaal domein en de GGZ achter 
elkaar te zetten, omdat hier veelal dezelfde mensen bij zitten.

Raadsvergadering 28 mei 
Bij de raadsvergadering worden de onderwerpen VRU, GGD en RWA toegevoegd aan de 
agenda.

4. Verslag Presidium 10 maart - vaststellen
Mevrouw Van Woerdekom vraagt of het idee om inwoners mee te nemen in de 
voorjaarsnota nog gedaan wordt. Het presidium geeft aan dat het principe blijft staan en 
het idee meegenomen wordt naar volgend jaar.



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

6. Lijst moties en lijst toezeggingen 
Geen opmerkingen.

7. Rondvraag
De heer Jansen pakt de voorzitterschappen van de uitwisseling van 23 april op zich.

8. Sluiting 
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