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PRESIDIUM 
 
ADVIESORGAAN OVER PROCEDURELE, ORGANISATORISCHE      
EN VERGADERTECHNISCHE ZAKEN VOOR DE RAAD 
 

 
Besluitenlijst: van de vergadering van het Presidium, gehouden op dinsdag 8 december 2015 

van 20.00 uur tot 21:45 uur in het stadhuis van Woerden. 
 

Aanwezig: Henny Ekelschot (voorzitter) Jaap van der Does (LijstvanderDoes), 
Simon Brouwer (ChristenUnie/SGP),  Jelmer Vierstra (Progressief Woerden), 
Hendrie van Assem (Inwonersbelangen),  Arjan Noorthoek (CDA), Stefan van 
Hameren (VVD), Elias Bom (STERK Woerden), Heerd Jan Hoogeveen (D66), 
Victor Molkenboer (burgemeester), Erwin Geldorp, griffier (secretaris) Milan 
Lucassen (besluitenlijst).  

 
 

 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet allen welkom. De agenda wordt 
gewijzigd vastgesteld: 

 bij agendapunt 6 wordt de mail van de voorzitter (publicatie woerden.dichtbij/agendering 

Presidium) als extra bespreekpunt geagendeerd; 

 agendapunt 3 wordt geschrapt als bespreekpunt. 
 

2. Mededelingen 
 
Mededelingen van overwegende aard: 

 De voorzitter doet de mededeling dat deze week een vervanger voor de vertrekkend 
plaatsvervangend griffier is gevonden. Deze week zal er nog een 
arbeidsvoorwaardengesprek plaatsvinden. Het benoemingsvoorstel zal hierna als hamerstuk 
worden doorgeleid naar de raad van 16 december 2015.  

 De burgemeester doet de mededeling dat het college voornemens is om een avond te 
organiseren om onder leiding van een externe de verwachtingen tussen college en raad te 
managen. Eind januari gaat dit opgestart worden. Het presidium besluit om een onderlegger 
te vragen van het college zodat deze aan de fracties kan worden gezonden. Op basis van de 
onderlegger kunnen de individuele fracties bepalen in hoeverre er behoefte is aan deze 
bijeenkomst. In een volgend presidium kan een terugkoppeling plaatsvinden van de 
verschillende fractiestandpunten.  

 
3. Update denktank Burger & Raad 

 
GESCHRAPT BIJ VASTSTELLING AGENDA. KOMT TERUG IN HET EERSTVOLGENDE 
PRESIDIUM. 
 

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
 
De besluitenlijst wordt vastgesteld met de volgende opmerkingen: 

 De heer Van Assem wil graag toegevoegd zien aan pagina 3 (agendapunt 7) dat 
Inwonersbelangen geen voorstander is van spreektijden. 

 De heer Van Assem stelt bij pagina 2 van het verslag (agendapunt 6a) dat de fractie de 
technische beantwoording niet als voldoende ziet. 
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 De heer Bom vraagt naar aanleiding van het verslag of de raadsinformatiebrief inzake 
Oudewater-Woerden inmiddels naar de raad is gezonden (dit blijkt zo te zijn; RIB 15R.00743; 
publicatiedatum RIS 2 december 2015). 
 

5. Actiepunten / Planning 
 
De actiepuntenlijst wordt conform vastgesteld met in acht name van de volgende opmerkingen: 

 Actiepunt 6: de griffier meldt dat op redelijk korte termijn de werkgroep namens de raad aan 
de slag moet om na te denken over de inrichting van de nieuwe raadszaal.  

 Actiepunt 6: met betrekking tot de vraag van de vorige keer (tijdens het volgende presidium 
zal er worden gesproken over videoregistratie en de mogelijkheid om dit op korte termijn te 
implementeren. De griffie zal voor de bespreking een “ruwe schets” als mogelijkheid 
voorleggen.) heeft een kleine inventarisatie opgeleverd dat een videosysteem met drie of vier 
camera’s tussen de € 30.000 en € 40.000 kost (met een behoorlijke marge). Het een en 
ander wordt op papier gezet en bij de volgende vergadering nogmaals besproken. 

 
6. Actualiteiten 

 
a. Er is een verzoek van de CDA-fractie ontvangen om de raadsvergadering in april te 

vervroegen van 28 naar 21 april i.v.m. Koningsdag/voorjaarsreces. (allen, mondeling). 
Besluit:  
het presidium besluit de raadsvergadering in april 2016 te verplaatsen van de 28

ste
 naar de 

21
ste

. 
 

b. Beëindiging lidmaatschap RKC door voorzitter (zie bijgevoegde brief): procedure 
(mondeling/voorzitter-griffier). 
Besluit: 
Het presidium besluit de sollicitatieprocedure open te stellen voor zowel de zittende leden 
van de Rekenkamercommissie gemeente Woerden (intern) als voor derden (externen). 
 

c. Brief RKC inzake digitaal vergaderen. Het Presidium wordt voorgesteld de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 
Besluit: 
Het presidium besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. 
 

d. Raadsvoorstel inzake ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder De Weger. Het 
Presidium wordt gevraagd dit procedurele voorstel (zie bijlage) door te geleiden naar de raad. 
Besluit: 
Het presidium besluit het raadsvoorstel als bespreekpunt door te geleiden naar de raad van 
16 december 2015.  

 
e. Mail van de voorzitter “publicatie woerden.dichtbij/agendering Presidium” (toegevoegd bij 

vaststellen agenda) 
Besluit: 
Het presidium besluit om in de raad van december een debat te organiseren met de 
wethouder over de recent gerezen kwestie inzake de publicatie op WoerdenDichtbij. Het 
betreft het stellen van vragen ter verduidelijking naar aanleiding van de recente 
berichtgeving. De griffie zal een onderlegger bij het bespreekpunt publiceren waar alle 
relevante stukken in staan (artikel WoerdenDichtbij, presidiumverslagen en de 
geloofsbrieven). 
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7. Raadsontmoetingen U-10 
 
Besluit: 
Het presidium besluit: 

 om één jaar proef te draaien m.b.t. raadsbijeenkomsten in U-10 verband; 

 in te zetten op maximaal 4 raadsbijeenkomsten per jaar; 

 en voor deze bijeenkomsten naar gelang het onderwerp de woordvoerders af te vaardigen 
waarbij de nadruk op de meerwaarde voor Woerden moet liggen in de afwegingen om wel of 
niet te gaan; 

 de heer Vierstra aan te wijzen als persoon die discussies en relevante thema’s in Woerden 
namens de raad gaat presenteren aan de U-10 (bijeenkomst 2 maart 2016; workshops over 
de kwalitatieve woningbouwopgave in de U10). 
 

8. Raadsbijeenkomst Woerden - Bodegraven-Reeuwijk 
 
Besluit: 
Het presidium besluit om de draad weer op te pakken waar de vorige keer geëindigd is. Kortom, 
een bijeenkomst met aandacht voor identiteit, recreatie en toerisme en woningbouw uitgebreid 
met onder meer veenweidegebied en gasboring. Ook Oudewater wordt weer uitgenodigd. De 
bijeenkomst vindt tussen de gemeenteraden en burgemeesters plaats.  
 

9. Uitvoering motie werksessie wijk- en dorpsplatforms (mondeling) 
 
Besluit: 
Het presidium besluit om in januari of februari een werksessie te organiseren tussen de raad en 
de wijk- en dorpsplatforms. Gespreksonderwerpen zijn: 

 Verwachtingen over en weer uitspreken. Waar kunnen we elkaar versterken en hoe? 

 Het burgerparticipatietraject Woerden zegt ja, tenzij… 

 Eventuele inbreng vanuit de wijk- en dorpsplatforms zelf. 
 

10. Competenties Presidium - Commissies – Raad 
 
Besluit: 
Het presidium besluit om akkoord te gaan met de genoemde werkafspraken en verzoekt de griffie 
om deze afspraken expliciet onder de aandacht te brengen van de gehele raad. De afspraken 
zijn: 
1. Het Presidium gaat over organisatorische aangelegenheden. 
2. In het Presidium worden geen politiek inhoudelijke onderwerpen besproken/geagendeerd, die 

tot de competentie van één van de raadscommissies behoort. 
3. De voorzitters van de raadscommissies zijn (daarbij ondersteund door de commissiegriffier) 

verantwoordelijk voor de totstandkoming van de agenda’s van “hun” raadscommissie. 
4. De voorzitter van het Presidium zal voortaan (in overleg met de griffier) nadrukkelijker toetsen 

of een aangedragen onderwerp behoort tot de competentie van het Presidium of tot die van 
de raadscommissies/raad. 

 
11. Griffieplan 2016 

 
Naar aanleiding van het griffieplan doet de heer Hoogeveen de suggestie om als 
commissievoorzitters beter te screenen op de bevoegdheid van de raad en de samenhang met 
eerdere besluitvorming. Beide onderdelen van het raadsvoorstel dienen compleet (benoem de 
artikelen en geef aan welke besluiten - inclusief amendement(en) - reeds zijn genomen door de 
raad) ingevuld te worden. De leden van het presidium reageren hier positief op. 
 
Besluit: 
Het presidium besluit om het griffieplan 2016 vast te stellen. 
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12. Uitwerking bijeenkomsten kaderstelling raad – uitgangspunten 

 
Na een korte presentatie door de griffier wordt het presidium verzocht in te stemmen met de 
uitgangspunten voor een herijking van het besluitvormingsproces en de griffie de opdracht te 
geven deze uitgangspunten nader uit te werken in een bij de Woerdense bestuurscultuur 
passend model. 
 
Besluit: 
Het presidium besluit om akkoord te gaan met het plan en geeft de opdracht de uitgangspunten 
nader uit te laten werken door een groepje raads- en/of commissieleden. 
 

13. Rondvraag 
 

 De heer Bom: vraagt of het presidium van januari nog door gaat en zo niet of een presidium  
op 2 februari 2016 gepland kan worden. Dit kan en zal worden t.z.t. aan de leden herinnerd 
worden. 

 De heer Van der Does: vraagt of het klopt dat op zaterdag 2 januari de nieuwjaarsreceptie 
gepland staat. Dit blijkt inderdaad zo te zijn. 

 De heer Hoogeveen: vraagt of het mogelijk is dat bij de audioverslaglegging er een verschil 
bestaat in registratie tussen oude raadsleden en nieuwe raadsleden. Dit wordt door de griffie 
nagekeken. 

 De heer Molkenboer: er is door de fractie van D66 om een zienswijze gevraagd van het 
college over het bestuursakkoord van de VNG inzake vluchtelingen. Het blijkt niet mogelijk 
om een zienswijze in te dienen. Het is slechts een kwestie van voor of tegen het akkoord 
stemmen. De heer Hoogeveen geeft aan een zienswijze dan niet langer opportuun te vinden 
en trekt zijn verzoek in. 
 

14. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur. 
 
 
 
 
 


