
Agenda  Presidium 16 maart 2021 

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

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda 
De heer Roskam geeft compliment van vijf insprekers door aan de griffie. 

2. Evaluatie vergaderingen
18-02: Uitwisseling + RIB en A-stukken 18 februari
Geen opmerkingen

04-03: Informatieavond en markt 4 maart
Prettig als er Presidium leden aanwezig zijn bij markt.
Mevrouw Belt vraagt of de markt uitgezonden kan worden, dit is helaas 
technisch niet mogelijk. 

09-03: Extra raadsavond webinar over Reg.Ontwikkelbeeld
Jammer dat het zo kort op elkaar was volgens mevrouw van Woerdekom

11-03: Uitwisseling over Prioriteiten en Reg.Ontwikkelbeeld
Geen opmerkingen

3. Agenda’s 
18-03: Gemeenteraadsvergadering
Geen opmerkingen

25-03: Uitwisseling + RIB en A-stukken 
Mevrouw Pouwels vraagt of het aanvangstijd genoemd kan worden. Mevrouw 
Schutte verklaard dat alles flexibel is, daarom alleen bij pexip link de 
aanvangstijdstippen, juist om verwarring te voorkomen. 

08-04: Informatieavond en markt 
Geen opmerkingen

15-04: Extra raadsavond
Volle avond gebruiken voor regionaal ontwikkelbeeld. Overleggen met 
betrokken ambtenaar, goede voorzitter nodig. Keuzes liggen voor, wie reikt 
ons de knoppen aan. Vanuit college nog input? Stuk is continue in 
ontwikkeling. Echt discussie over de inhoud.
Verzoek mevrouw Schutte: geef vanuit de fracties invalshoeken mee!!

22-04: Gemeenteraadsvergadering 
Geen opmerkingen

4. Verslag Presidium 9 februari 2021 
Vastgesteld.

5. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning Uitwisseling/RIB&A-stukken 
Geen opmerkingen, mis je iets geef dat morgen bij de griffie door.
Mevrouw de Graaf en mevrouw Schutte kijken samen naar agenda van 3 juni; 
deze is te vol. 



6. Lijst moties en lijst toezeggingen 
Uitvoering motie Inclusief Vergaderen. 
Compliment voor de ambtenaar, actielijstje maken t.b.v. de keuzes. Volgende 
keer agenderen in presidium.

7. Omgevingswet – spoorboekje informatie en besluitvorming raad

Maand Onderwerp Bevoegdheid

Mrt Integrale presentatie over kadernotitie participatieverordening, 
communicatie en het delegatiebesluit in het kader van de invoering 
omgevingswet. 
Tijdlijn voor ambtelijke organisatie:

- Check met klankbord Wrkgr Omgevingswet op 18 feb

Informerend - raad 25 mrt

April Vaststellen Kadernotitie Uitgangspunten Participatie en delegatie  
Tijdlijn voor ambtelijke organisatie:

- Check met klankbord Wrkgr Omgevingswet is reeds 
geweest op 18 feb. 

- Let op: uitwisseling op 25 maart integrale presentatie. 
- Deadline aanleveren college = 16 maart
- Presidium = 16 maart

Vaststellend raad 22 april

Juni Omgevingsplan: 
- Besluit keuzes transitie en plan uitvoering gemaakte Keuzes
- Delegatiebesluit over vaststellen delen omgevingsplan
- Besluit adviesrecht en instemmingsrecht gemeenteraad
- Besluit aanwijzen gevallen wanneer participatie verplicht is
- Besluit gevallen toepassen uitgebreide procedure
- Uitgangspunten Legesverordening
Tijdlijn voor ambtelijke organisatie:

- Check met klankbord Wrkgr Omgevingswet op 25 maart
- Deadline aanleveren college = 13 april
- Presidium = 13 april

Vaststellend - raad 3 juni

8. Gevolgen Covidwet voor de gemeenteraad
Geen wijzigingen te melden.

9. Rondvraag
De heer Sturkenboom heeft een opmerking over het briefstemmen. 
Mevrouw Pouwels meldt dat de werkgroep Politiek Actief voortvarend aan de slag 
is.

10. Sluiting 

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