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

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda 
Welkom aan de heer van Ginkel in het presidium. 
De stukken van het presidium stonden niet op tijd online. Er ligt veel op het bord 
van de griffie en het online samenwerken en inwerken kost tijd. De heer Roskam 
en de griffie gaan hierover in gesprek.
De heer Roskam wijst nogmaals op de eigen verantwoordelijkheid m.b.t. het 
naleven van de corona richtlijnen. Spreek elkaar rechtstreeks hier op aan! 
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Evaluatie vergaderingen

- Uitwisseling 3 september
mevrouw Belt merkt op dat alle ingekomen stukken bij de agenda van de 
uitwisseling staan. Mevrouw Schutte legt uit dat dit sinds twee jaar de 
afspraak is.  Is niet nodig om zo expliciet te vermelden. 

- Uitwisseling 10 september 
mevrouw van Woerdekom vond dat de aanwezigen veel te veel door elkaar 
heen liepen, graag kritisch naar kijken.

- Informatieronde en markt 17 september 
mevrouw van Woerdekom vraagt zich af of het noodzakelijk is om RV’s over 
gemeenschappelijke regelingen op de informatiemarkt te agenderen. Er komt 
niemand op af. Doorgeven aan de rapporteurs.
Presidium discussieert kort over tijdsindicatie bij de ronde en de invloed van 
insprekers. De uitkwering wordt neergelegd bij de werkgroep werkwijze raad.

- Raadsvergadering 1 oktober 
De heer Roskam wil geen vergadering afraffelen. Als het later dan 23.00 uur 
wordt dan wel de tijd nemen voor de onderwerpen. 
Pers kan aanwezig zijn, maar wel graag vooraf aanmelden. 
Presidium discussieert over een efficientere wijze van indienen moties en 
amendementen. De uitwerking wordt neergelegd bij de werkgroep werkwijze 
raad. 

3. Agenda’s 

- Uitwisseling 15 oktober
Kostenopgave Sociaal Domein vervalt i.v.m. ziekte. 

- Informatiemarkt en ronde 29 oktober
RV septembercirculaire kan tegelijk met programmabegroting geagendeerd 
worden. Presidium wil alle financiële onderdelen bij 1 informatieronde.  

4. Verslag Presidium 1 september – vaststellen

Vastgesteld.



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

Deze stukken zijn per abuis niet op de agenda geplaatst, wordt nabesproken.
De heer Bouwmeester wil graag aandacht voor aanbesteding lokale omroep, 
Amersfoort en Leusden werken hierin samen, Amersfoort is al ver en wacht op 
ons. Kan dit onderwerp snel geagendeerd worden?

6. Lijst moties en lijst toezeggingen 

Geen bijzonderheden.

7. Rondvraag

Mevrouw van Woerdekom doet oproep om informatie rondom vergaderingen van 
Regio Bureau Amersfoort beter te bundelen.
Mevrouw Belt vraagt zich af waar haar fractie kan vergaderen, het antwoord 
hierop volgt nog.
Uitnodiging Doornseweg: presidium stemt in met nieuwe uitnodiging, niet op 
locatie. Het is aan de fracties om gebruik te maken van de uitnodiging. 

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