
Verslag Presidium 11 januari 2022 

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda 
Helaas is de heer Roskam. In zijn plaats is mevrouw Pouwels voorzitter.
De heer Genders is namens de VVD aanwezig.  En tot slot vervangt mevrouw 
Verhoef mevrouw de Graaf. Hartelijk welkom aan allen. 

2. Evaluatie vergaderingen
 18 november Informatieronde Inspraak uitnodigingskader. Agenda:

https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Informatieavond/2021/18-november/20:00 

 25 november Uitwisseling + RIB en A-stukken. Agenda:
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Uitwisseling/2021/25-november/20:00 

 2 december Informatieavond. Agenda: 
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Informatieavond/2021/02-december/19:30 

Mevrouw van Woerdekom verzoekt scherp te zijn op uitlopen van parallelle 
sessie. Beter op elkaar afstemmen. 

 16 december Gemeenteraad. Agenda: 
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2021/16-december/20:00 

Mevrouw Belt merkt op dat het een bijzondere vergadering was met de 
uitgebreide stemverklaring van het CDA waarop niet gereageerd kon worden. 
Niet passend vond de SP zo n betoog waar een ieder het maar mee moest 
doen.

3. Agenda’s 
 13 januari Uitwisseling + RIB en A-stukken

Mevrouw Belt vraagt of deze vergadering digitaal is. De heer Bouwmeester 
beaamt dit, alles is digitaal, behalve raadsvergaderingen (die worden per keer 
beoordeeld).

 20 januari Informatieavond

 Er staat slechts 1 onderwerp op de raad. Komen er nog meer?
Discussie over welke voorstellen er nog komen. Mevrouw van Woerdekom wil 
in elk geval Mastenbroek doorschuiven, ze heeft het niet kunnen bespreken in 
de fractie. De heer Bouwmeester voegt toe dat het een wijze les is voor de 
organisatie qua planning. Want tijdens reces is er GEEN college, wijze les 
voor organisatie

 27 januari Uitwisseling over Omgevingswet

Deze uitwisseling het liefst fysiek, definitieve besluit hierover uitstellen tot 25 
januari.  

 3 februari Gemeenteraad (in presidium van 25 januari bespreken wel 
of niet digitaal)

Geen punten

 10 februari Uitwisseling 

https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Informatieavond/2021/18-november/20:00
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2021/16-december/20:00
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Informatieavond/2021/02-december/19:30
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Uitwisseling/2021/25-november/20:00


Deze uitwisseling valt officieel buiten de scope van deze cyclus. Graag aandacht 
hiervoor binnen de fracties want het betreft de aankondiging voor het minisymposium 
op 19 februari. 

4. Verslag Presidium 

vastgesteld

5. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning Uitwisseling/RIB&A-stukken 
Opmerking mevrouw van Woerdekom bij de LTA: de Kaderbrief GGD is wel 
aangeleverd, niet op de LTA. Mevrouw Verhoef past dit aan.

6. Lijst moties, lijst toezeggingen, lijst schriftelijke vragen  
Mevrouw van Woerdekom: wat gaat er mee naar de nieuwe raad? Misschien kan 
elke fractie er even kritisch doorheen en daarna klein clubje experts uit presidium 
afronden. In laatste presidium moet lijsten schoon. Mevrouw Schutte pakt dit op.

7. Raadsrapporteurs, bespreking voordrachten. 

1 aanmelding Marcel Sturkenboom. 

8. Rondvraag

De heer Hageraats doet nogmaals oproep om de enquête in te vullen! 
Mevrouw Pouwels merkt op dat er van de nieuwe partij geen vertegenwoordiging is 
bij het presidium, zij zal mevrouw Van den Heuvel bijpraten. 
 
8. Sluiting 

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