
Verslag  Presidium 12 april 2022 
Aanwezig namens raad: 
Quirine van Mourik, Wim van Ginkel, Albert Kramer (voorzitter), Frank de Wit, Mark 
van de Kooij, Marcel Sturkenboom, Carlos Genders, Guus van Ginkel.
Griffier: Ina Schutte
Adviseurs: Gerolf Bouwmeester en Willemien de Graaf

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
Burgemeester (BM) heet iedereen welkom.
Griffier schetst kort het doel van de bijeenkomst en wijst op het belang om een 
voorzitter aan te wijzen. 
Dhr. Kramer biedt zich aan als interim voorzitter van het Presidium 

2. Introductie en verkenning van het werkveld van het Presidium
De raadsleden die eerder ervaring hebben opgedaan in het presidium geven aan:
- Houd de bespreking zo zakelijk mogelijk.
- Kunst is om de agenda praktisch te houden, zonder grote beschouwingen en 

politiek
Inzichten die worden meegegeven: 
- Heroverweeg van datum en tijdstip. Kan het presidium overwegen om te 

vergaderen op een andere dag, bij voorkeur op  ‘vaste’ raadsavond? Kan het 
presidium overwegen om te vergaderen op een later tijdstip? 

- Elke partij moet kans hebben om aanwezig te zijn. 
- Vergaderingen zijn openbaar, toehoorders zijn welkom. 
- Er is ruimte om de komende maanden met elkaar te experimenteren over 

samenstelling, vergaderdatum en tijdstip van het Presidium. 
Actie griffier: inventariseren hoe mensen aankijken tegen een wisselende 
samenstelling, en tegen het voorstel om met datum en tijdstip te schuiven. 

3. Vaststellen van de agenda’s 
Vanuit de adviseursrol schetsen griffier en secretaris hoe de agenda’s van de 
raad ambtelijk worden voorbereid. Op basis van het openstaande werk uit de 
planning LTA en planning Uitwisseling geven griffier resp. secretaris ambtelijk 
behandeladvies voor de agenda’s van de raad. Tijdens de presidiumvergadering 
bepalen de raadsleden volgorde en inhoud. 

Concreet voorliggende agenda’s komende cyclus:
- 19 mei, raadsvergadering, twee raadsvoorstellen ter agendering. Beide zijn 

van verbonden partijen. Deze worden meestal niet in de raad als 
bespreekstuk geagendeerd, maar als hamerstuk. Echter, omdat dit de eerste 
raad is, is het voorstel deze voorstellen rechtstreeks door te geleiden naar de 
raad, om zo de raad gelegenheid te geven te oefenen in debattechniek. 

- De geplande Informatieavond op 28 april vervalt. In het presidium is lichte 
voorkeur uitgesproken om deze avond ter beschikking te houden voor de 
raad, bijv. een extra avond in het kader van kennismaken met elkaar.

Actie griffier: verwijderen reservering Informatieavond 28 april. 



Inwerkprogramma’s in april:
- .
- 14 april is training financiën 
- 21 april is tafelcaroussels met ambtenaren over onderwerpen uit het sociaal 

en fysiek domein
- 25 april training Gemeenteoplossingen (GO)
- 28 april is vrijgevallen als Informatieavond, omdat de beide raadsvoorstellen 

rechtstreeks zijn doorgeleid naar de gemeenteraad van 19 mei. Dit kan ruimte 
bieden mocht er een verzoek komen om de eerste kennismakingsavond 
verder te verdiepen. 

- Presidiumleden verzoeken om de planning van het inwerkprogramma op te 
nemen in GO

Actie griffier: Opvoeren een save the date op 28 april. Opvoeren data uit het 
inwerkprogramma. 

Vervolg kennismakingsavond en werken aan vertrouwen 
Inventarisatie of er behoefte is aan vervolg levert volgende beeld op: 

o Gl-PvdA behoefte aan vervolg
o SP geen behoefte aan vervolg
o LB geen behoefte aan vervolg
o VVD geen behoefte aan kringgesprek, staan er voor open, als het 

wordt georganiseerd wordt doet fractie en welk aan mee. 
o CU-SGP fijn als kou uit de lucht is. Maar hoeft niet perse.
o D66 staat er voor open als er meer behoefte is. Vanuit fractie is 

directe behoefte er niet. 
o CDA staat er voor open. 
o LV pijn zit bij fractie. Wellicht beter om hiervoor bilaterale setting voor 

op te zoeken.. 
BM biedt aan beschikbaar te zijn voor een evaluerend gesprek. Aanbod om door 
te denken wat is er nodig. Hij stelt de volgende stappen voor:
- Bilateraal elkaar opzoeken, om kou uit de lucht te halen en de pijn 

bespreekbaar proberen te maken. 
- Mogelijkheid vertrouwenspersoon of mediator.
- Afspraak om terug te koppelen aan BM als er zaken zijn.
- BM houdt vinger aan de pols. Afhankelijk van uitkomsten kan in een later 

stadium besloten worden of er een aanvullende sessie nodig is. 

4. Toelichting op overzichten en lijsten die het Presidium hanteert t.b.v. het 
raadswerk

Actie griffie om de lijst openstaande moties aan te vullen met de moties uit de 
raadsvergaderingen van maart. 
Actie griffie om de lijst openstaande schriftelijke vragen te actualiseren. 



5. Rondvraag 
- Activiteiten rondom Koningsdag. Komt naar de raad. 
- Inkoop zorg is afgedaan via raadsinformatiebrief 
- Gemeenteoplossingen, nieuwe toepassingen: 

o Toepassing ingekomen stukken
o Moties en amendementen
o Meewerk account voor fractieondersteuners.

6. Sluiting

Aansluitend is kort gesproken over onderwerpen voor de gemeentepagina. Unaniem 
is het onderwerp vluchtelingenopvang voorgesteld. 
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