
Conceptbesluitenlijst extra Presidium 25 mei 2021 

Aanwezig: Karolien Pouwels, Klaas Roskam, Ank van Woerdekom, Ina schutte, 
Willemien de Graaf 
Via pexip: Gerolf Bouwmeester, Marcel Sturkenboom en Marie Claire van Dijk
Afwezig: Wim van Ginkel en Annet Belt

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda 
Mevrouw Belt en de heer Van Ginkel zijn met kennisgeving afwezig.
Agenda is vastgesteld.

2. Agenda’s 
Extra raad 27     mei  
Op agenda twee hamerstukken. Doornseweg wordt voorafgegaan door 
stemverklaringen. Aansluitend Uitwisseling over Omgevingswet.

Informatieavond     10 juni  
Omgevingswet niet omgooien, nog voor 3 juni de hele raad meenemen in het 
afwegingskader. De heer Sturkenboom zit voor. Deze bijeenkomst is echt voor 
iedereen, oproep aan fracties! 
ABC stukken, wel of niet schriftelijke vooraf vragen melden? Met elkaar zoeken naar 
efficiënte manier van afhandelen. Mevrouw Pouwels verzoekt toch echt om minder 
vragen te stellen, alleen vragen bij de RIB, geen debat.

Informatieavond 17 juni
 Bibob is van agenda af, die komt in september in een uitwisseling
 Rapportage Sociaal Domein. Geen raadsvoorstel, korte bespreking op 

hoofdlijnen van de uitkomsten. Eventuele verdiepingsvragen moeten worden 
opgespaard tot de uitwisseling over Sociaal Domein op 9 september. Via 
Werkgroep Sociaal Domein kan voorkeur worden aangegeven voor evt. 
verdiepingsonderwerpen. De werkgroep vergadert hierover op 7 juni a.s.

Naar aanleiding van agenda 17 juni: 
Raadsrapporteurs 

Mevrouw van Woerdekom mist de RWA. Stukken zijn nog niet overgedragen uit 
college. Rapportage met bevindingen van rapporteurs is reeds bij fracties.  
Mevrouw van Woerdekom herinnert aan procedure van de raadsrapporteurs:
a. De rapporteurs bespreken de stukken zo snel mogelijk al of niet samen met 

beleidsambtenaar en wethouder.
b. Zij doen zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk verslag aan de fracties en 

kunnen bevraagd worden.
c. Het verslag kan bij de stukken op GO gevoegd worden.
d. In bijzondere gevallen kan een rapporteur een opmerking maken bij de 

raadsvergadering, maar dat hoeft niet.
e. Griffie pakt dit op en stuurt e-mail naar de rapporteurs. 
f. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning Uitwisseling/RIB&A-stukken 

3. LTA
Oproep aan college om in LTA op te nemen welke voorstellen en dossiers tot aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in de planning staan. 

4. Lijst moties en toezeggingen
Mevrouw Schutte en de heer Roskam maken voorzetje voor schrapactie, 
voorafgaand aan volgend presidium. Reeds verzonden. 



5. Rondvraag
- Secretaris en griffier werken aan verbetervoorstel voor Voortgang en 

Verdiepingsavonden. Werkgroep Fin.Verantwoording wordt hier bij betrokken.
- Secretaris geeft aan tegen capaciteitsproblemen aan te lopen inzake 

deelname landelijk rekenkameronderzoek over Wob. Ook hiervoor zal zij 
aandacht vragen in de werkgroep Fin.Verantwoording.  

- Dhr. Sturkenboom pleit voor coordinatie rondom de Leusdense input 
Regionaal Ontwikkelbeeld. 

- Fouten in evenementenkalender: 
o Excursie is op 2 juli vanaf 12.00 uur. 
o 24 juni Regio Amersfoort over BSA is dubbel genoteerd. 

- Dhr. Roskam vraagt aandacht voor de toezegging om in gesprek te gaan met 
de Dorpsraad. Door de coronamaatregelen is de raad niet toegekomen aan 
een verantwoordingsgesprek met de inwoners van Achterveld. Voorstel om 
Achterveld en de Dorpsraad actief in te plannen rondom de verkiezingen. 
Nazending, terugkoppeling aan Dorpsraad per 1 juni 2021:
Beste Edwin
Helaas schopt Corona van alles in de war.
Zo konden we vorig jaar als Raad niet met jullie in discussie om eens te kijken 
waar staan wij nu en wat was de stand 2 jaar ervoor.
Geprobeerd met elkaar te zoeken naar een later moment maar inmiddels wel 
weer ingehaald door de tijd.
Als Presidium hebben wij ons gebogen over de vraag wat nu verstandig is .
Nu nog een debat voeren met elkaar ,wat de oorspronkelijke bedoeling was, 
of de focus leggen op de verkiezingen begin 2022.
Het Presidium heeft daarom besloten om daar waar de tijd tussen de twee zo 
dicht op elkaar ligt te kiezen voor een avond in aanloop naar de 
Gemeenteraadsverkiezingen.
Ik hoop dat jullie je daarin ook kunnen vinden.
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan kun je ten alle tijde contact 
met mij opnemen.
Hopelijke een mooie zomer tegemoet Edwin waarbij de gezondheid ook een 
belangrijke leidraad mag zijn.
Met vriendelijke groet,
Klaas Roskam
Voorzitter Presidium Gemeenteraad

- Mw. Schutte: voorstel om voor de Doornseweg een aparte plek op GO in te 
ruimten waar raadsleden de stukken kunnen inzien. Deze stukken komen 
achter een slotje. [ Dit is reeds gerealiseerd]

6. Sluiting 


