
Verslag Presidium 16 november 2021 
Aanwezig: Klaas, Karolien, Like, Annet, Wim van Ginkel, Ank van Woerdekom, 
Willemien de Graaf (secr.), Gerolf Bouwmeester (burg.), Ina Schutte (grif.)

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda 
Welkom Klaas Roskam
- Brief van mw. Kerkhof aan de griffie over tonen stemuitslag in de 

uitzending van de gemeenteraad. 
 Griffie zal uitzoeken hoe de stemming getoond kan worden. 
 Gerolf zal tot die tijd de uitslag helder voorlezen. 

- Coronamaatregelen. 
Presidium heeft gesproken over impact nieuwe coronamaatregelen voor 
de organisatie van de komende vergaderingen. 
18 november: fysiek met in achtneming van de regels, i.v.m. insprekers.
25 november: digitaal.
2 december: digitaal. RIB en A-stukken vragen vooraf aanleveren. 
9 december: digitaal. 
16 december: hierover beslist het presidium op 

2. Evaluatie vergaderingen
 7 oktober Uitwisseling
 14 oktober Uitwisseling
 28 oktober Informatieavond
 4 november Uitwisseling complimenten voor opzet voortgang. 
 11 november Gemeenteraad

3. Agenda’s 
 18 november Informatieronde (deel 1 Inspraakmogelijkheid)  – 

gesprek met samenleving over energietransitie
 25 november Uitwisseling + RIB en A-stukken
 2 december Informatieavond

Zendmachtiging
Geheimhouding bij Zendmachtiging tot 23 en met 23 november. Griffie 
stelt link beschikbaar voor het inzien van de stukken tot 23 november. 

 9 december Uitwisseling – Omgevingswet
Oefensessie inrichting Omgevingswet. Ruim uitnodigingsbeleid. 
We vliegen op hoog niveau , instappen in model. 

 16 december Gemeenteraad

4. Verslag Presidium 5 oktober, en 2 november.
Naam Van Hulten wijzigen en toevoegen Pouwels. 

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

6. Lijst moties, lijst toezeggingen, lijst schriftelijke vragen  
Lijst toezeggingen Werkwijze raad kan afgedaan worden. Via enquête aan 
het einde van de raadsperiode ophalen wat beleving is bij de werkwijze raad. 
Lijst moties is lang maar zo laten staan. 



7. Coronamaatregelen
Van Hulten kan instemmen met uitwerking zoals deze nu voorligt.
Fracties vergaderen buiten het Huis van Leusden.
Belt: komen er nog updates. Bouwmeester geeft aan dat hij hier mee bezig is. 

8. Rondvraag

9. Sluiting 

Aansluitend vindt kort overleg plaats over de planning van de gemeentepagina. 
Verzoek Daan Bleuel inzake de zendmachtiging kan hier bij betrokken worden. 
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- Eenzaamheid (met oog op de 
feestdagen 

- Wist u dat …. De raad Moties 
over inclusie, eenzaamheid breed 
heeft aangenomen, diverse 
belangrijke maatschappelijke 
onderwerpen.  Contact met 
Marijke en Karolien en Hennie. 

- vuurwerkbeleid, inclusie
-

Kerstvakantie 
van 25 
december tot 
9 januari
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- Transitievisie warmte / 
energietransitie, informatieavond 
20 januari, dagbesteding 66+ 
Biezenkamp raadvoorstel 
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