
Verslag Presidium 5 oktober 2021 

Aanwezig namens raad: Klaas Roskam (vz), Wim van Hell, Wim van Ginkel, Ank van 
Woerdekom, Annet Belt, Like van Ham en Ina Schutte (secr.)
Aanwezig als adviseur: burgemeester Bouwmeester, secretaris De Graaf

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda 

2. Evaluatie vergaderingen
02-09 Raadsvergadering (wethouder en raadslid) 
Geen opmerkingen
09-09 Uitwisseling
Agenderen van rv samen in de wijk was laat, enkele dagen van tevoren is niet 
handig. 
16-09 Informatieavond 
Discussie over doorgeven hamerstuk/bespreekstuk n.a.v. inforonde.
Handig is om collega raadsleden in eerder stadium helderheid te geven over 
de wens uit de fractie. 
Het moet mogelijk zijn om hamerstukken nog om te zetten naar 
bespreekstukken, maar informeer iedereen over je wens. 
In principe doorgeven na de inforonde, indien niet kan dan na tweede fractie. 
Als uiterste mogelijkheid na de derde fractie.
De borrel achteraf wordt gemist en de Indeling fractiekamers helpt ook niet 
mee. 

30-09 Raadsvergadering 
De heer van Hell merkt op dat de spreekgestoeltes niet goed opgesteld 
stonden. Verzoek van mevrouw Schutte; wensen over dit soort dingen op tijd 
doorgeven.
Opmerking over aan het woord laten van indieners van moties en 
amendementen. Altijd eerst de indieners, ging even mis.
Opmerking van mevrouw van Woerdekom om de tijd van de onderwerpen 
goed in kaart te brengen. Nu duurde het 20 min tot we aan het eerste 
onderwerp toekwamen.
Bij schorsing: ga niet in publieke tribune en blijf op je plek. Als je met collega 
wilt praten doe dit dan buiten de raadzaal

3. Agenda’s 
7 oktober Uitwisseling; agenda gewijzigd, zie GO
14 oktober Uitwisseling; agenda gewijzigd, zie GO
28 oktober Informatieavond; discussie over behandeling van de begroting.
Markt in commissiekamer
Ronde: college 
Agendering is gewijzigd, zie GO
4 november Uitwisseling
Ontwikkelbeeld is goed om regiobureau naar ons toe te halen.
Maar regio had nieuwe sessie met de regionale raadsleden moeten 
inplannen. Dit moet eigenlijk over. 
Instemming nu voor wat kan. Maar voor volgend keer moeten ze met andere 
alternatieven komen.
Neem in ieder geval contact op met je provinciale fracties. 

Aandacht voor inspraak in proces Uitnodigingskader duurzame opwek.



11 november Gemeenteraad

4. Verslag Presidium 31 augustus en 21 september – vaststellen
Verslag akkoord m.u.v. ‘presidium 2021’ zie pagina 2

5. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning Uitwisseling/RIB&A-stukken 
LTA, waarom geen omgevingswet voorstellen?
Werkwijze afvoeren = evaluatie en overdrachtsdocument raad

6. Lijst moties, lijst toezeggingen, lijst schriftelijke vragen 
Toezeggingen wordt aan gewerkt. 

7. Rondvraag
Aandacht voor rapporteurs. Niet wachten tot na informatieronde. Wees tijdi

8. Sluiting 

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