
Verslag Presidium 4 februari 2020

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

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda en actuele actielijst

2. Evaluatie vergaderingen

Uitwisseling 9 januari
- Pouwels geeft aan dat bij de sessie over de RES beter een technisch voorzitter 

aanwezig had kunnen zijn voor de tijdsbewaking.
- Van Woerdekom geeft aan dat het een interne werksessie was en niet bij de 

uitwisseling hoorde.
- Bouwmeester geeft aan dat het zonder voorzitter werd georganiseerd, zodat het een 

minder politieke sessie zou worden. Dat was namelijk het voorstel.

Informatieronde 23 januari 
Geen opmerkingen.

Extra raadsvergadering 23 januari 
- Het aanleveren van de stukken op 21 januari was kort dag en is niet voor herhaling 

vatbaar.
- Van Woerdekom geeft aan dat het niet anders kon.
- Van der Ham vraagt af of we de POVI wel zo hadden moeten doen. Hadden we hier 

bij de agendering niet meer bij moeten nadenken. Roskam parkeert deze vraag voor 
de volgende keer.

3. Agenda’s 

Uitwisseling 13 februari 
- Bouwmeester geeft aan dat de uitwisseling over het Plan van Aanpak over meer gaat 

dan alleen het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel staat in de raadsvergadering en de 
informatieronde op de agenda. In de uitwisseling van 13 februari gaat het om de 
bijlage gaat, zodat vragen afgevangen worden. 

- De Graaf geeft aan dat het college dit onderwerp niet in de setting van een 
uitwisseling willen hebben. Het college wil mensen vanuit de organisatie over 
specifieke onderwerpen laten spreken.

- Pouwels geeft aan dat het college de gesprekspartner is van de raad. Ambtenaren 
leggen geen verantwoording af aan raadsleden. 

- Bouwmeester geeft aan dat dit prima is.
- De Graaf benadrukt dat in de uitwisseling de bijlage wordt behandeld en in de 

informatieronde het raadsvoorstel.

Informatieronde 20 februari
Extra raadsavond 5 maart (reservering onder voorbehoud woningbouw)
Nabericht: na consultatie bij de achterban heeft het presidium besloten deze extra 
raadsavond niet in te lassen.
Raadsvergadering 12 maart 

4. Verslag Presidium 
Geen opmerkingen. Akkoord!

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



Geen opmerkingen. Akkoord!

6. Lijst moties en lijst toezeggingen
Pouwels geeft aan dat de moties die in het rood gekleurd zijn, slecht leesbaar zijn. 
Geen opmerkingen.

7. Voortgang acties werkgroep werkwijze raad
Schutte geeft aan dat de werkgroep werkwijze raad drie aandachtsgebieden 
onderscheidt, namelijk vragenrecht aan de raad, verbeteren van het debat en 
betrokkenheid inwoners. Ieder aandachtsgebied wordt opgepakt door twee raadsleden 
met ieder een eigen ondersteuning door of Schutte (vragenrecht aan de raad), of Gerolf 
(verbeteren van het debat), of Max en Jorrit (betrokkenheid inwoners). Deze tweetallen 
zullen de komende anderhalve maand tot een plan van hun aandachtsgebied komen. 

8. Rondvraag
- Bouwmeester stelt vast dat de raadsperiode halverwege is en dat fracties gaan 

nadenken over de verkiezingslijsten voor de komende raadsverkiezingen. 
Bouwmeester geeft aan dat iets georganiseerd kan worden, zodat fracties nieuwe 
mensen kunnen werven. Schutte en Bouwmeester gaan dit oppakken. Het moet 
breed opgepakt worden. De nadruk moet niet alleen op vrouwen worden gelegd, 
maar ook op jongeren.

- Belt vertelt dat de jeugdgemeenteraad op 20 april advies gaat uitbrengen aan de 
winkeliersvereniging en vraagt of het een leuk idee is als de jeugdgemeenteraad een 
presentatie komt geven aan de gemeenteraad middels inspreken. Pouwels geeft aan 
dat de werkgroep de jeugdgemeenteraad bij een echte raadsvergadering wil hebben, 
om de gemeenteraad in het echt te laten zien. Bouwmeester zegt dat de raad meer 
cachet geeft. Schutte geeft aan de werkgroep aan verwachtingsmanagement moet 
doen, zodat helder is voor de kinderen wat ze komen doen en wat er van hun 
verwacht wordt. Van der Ham geeft aan dat je moet nadenken wat de 
jeugdgemeenteraad voorstelt, zodat ook in de komende jaren hier meer duidelijkheid 
over is.  

- De griffie zal kijken of tijdens schorsingen in de raadsvergadering aangegeven kan 
worden dat er geschorst wordt, terwijl het beeld blijft doorlopen. 

- Bezoek politieke partijen aan Dorpsraad Achterveld
Roskam heeft contact gehad met de Dorpsraad Achterveld. De dorpsraad heeft de raad 
uitgenodigd vanwege een belofte die de raad heeft gedaan in verkiezingstijd. Het initiatief 
voor de organisatie van het bezoek ligt bij de dorpsraad. De bijeenkomst zal in ieder 
geval plaatsvinden op 2 juni.

9. Sluiting 
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