
Verslag Presidium 7 januari 2020

Aanwezig: Klaas Roskam (vrz.), Karolien Pouwels, Marijke van Eijden, Annet Belt, Like van 
der Ham, Ina Schutte (gr), Gerolf Bouwmeester (bm) Willemien de Graaf (secr). 
Afwezig met kennisgeving: Ank van Woerdekom (vervanging door Albert Dragt)

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda

2. Evaluatie vergaderingen

14 november Uitwisseling omgevingswet. 
Uitstekende avond. Mentimeter uitkomsten moeten nog gedeeld worden (actie: 
Willemien) Nabericht: deze zijn al in november op de site geplaatst. 
21 november Uitwisseling geen opmerkingen
28 november Informatieronde
- Pouwels stelt vragen over toewijzen inwonerstafel Bouwdriest. De inwoners werden 

aan dezelfde tafel geplaatst als de ambtenaren. Dit moeten we zien te voorkomen. 
- Bouwmeester: behandeling Bouwdriest. Bij ontevredenheid inwoners op 

participatieproces wordt vaak verwezen naar fouten in communicatie. Hij roept de 
raadsleden op om te objectiveren als deze signalen worden afgegeven. 

- Bezetting voltallige college of alleen portefeuillehouder bij bespreking najaarsnota. 
Benaderen we dit puur financieel of beleidsinhoudelijk. Voorstel om voortgang en 
verdiepingsavonden te evalueren. Voldoen deze aan de behoefte. Dit wordt 
voorgelegd aan de werkgroep Financiële Verantwoording. Hoe kunnen we zo efficiënt 
mogelijk een goede balans krijgen in rapportages.

12 december Raad
- werken met tijdsraming is goed bevallen. 
- Presidium vond het een prettige avond.
- Presidium spreekt over het gebruik van tweede termijn als eerste termijn. In de 

verordening is hier geen instructie over opgenomen. Verordening laat dit toe. 
Bouwmeester haalt ongeschreven regel aan. Als je pas gebruik wilt maken van 
tweede termijn moet je dit wel inbrengen. Probeer de zaken die je uitgesproken wilt 
hebben, ook echt in de eerste termijn neer te leggen. Zodat alle feiten voor de tweede 
termijn op tafel liggen. 

- De Korf: Bouwmeester roept naar aanleiding van berichtgeving  RTV-Utrecht op om 
het niet persoonlijk te maken. 

- Stemming De Korf: Roskam heeft met dhr. Van Ginkel (CDA) gesproken over de 
wijze waarop de stemming over het amendement heeft plaatsgevonden.

3. Agenda’s 
- Uitwisseling 9 januari

Presidium stelt voor om de RES niet besloten te bespreken. Na behandeling van de 
RIB en A-stukken is er ruimte voor intern beraad over de RES. 
Nabericht: Dit kan niet gezien worden als een uitwisseling, dus er is geen 
voorzitter/griffier.

- Informatieronde 23 januari
Presidium stelt voor om de reactie op het concept-ontwerp van de Provinciale 
Omgevingsvisie en –Verordening (POVI) door de raad te laten vaststellen. Na de 
informatieronde start een extra raadsvergadering waarbij dit als enige onderwerp op 
de agenda staat.  
Nabericht: de griffie heeft in de agenda van de Informatieronde een pauze 
opgenomen om de raadzaal en ondersteunende techniek voor te bereiden. 

- Raadsvergadering 23 januari over POVI (ca. 22.00 uur)
- Raadsvergadering 6 februari (regulier).

4. Verslag Presidium
Nav antwoord prestatieafspraken 2020: Belt geeft aan dat antwoord niet klopt. 
Nav afhandeling van ingekomen stukken: Pouwels wil een heroverweging van de 
afhandeling ingekomen stukken. Belt steunt dit verzoek. 



5. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning Uitwisseling/RIB&A-stukken 
- Planning Jeugdgemeenteraad: Belt legt dit voor aan de leden van de JGR. 
- Voorzitter Presidium zal contact opnemen met leden van Dorpsraad over de 

toezegging die tijdens het verkiezingsdebat is gemaakt.   

6. Lijst moties en lijst toezeggingen
- Belt vraagt naar voortgang motie Kleur in de raad. Bouwmeester geeft aan dat hij 

hiermee bezig is.

7. Doornemen acties werkgroep werkwijze raad
Lijst is zeer uitgebreid. Voor 9 jan aangeven welke acties niet hoeven (rood); nice to have 
(oranje); nodig om op te pakken (groen). 

8. Rondvraag
Van der Ham over: 
- twee bijeenkomsten met weinig impact: debat 50 jaar Leusderkrant en de  

discussieavond over toerisme.
- rol Jan Overweg bij film over Huis van Leusden. 

9. Sluiting 
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