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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 22 september 

2015 van 19.00 uur tot 22.30 uur in het stadhuis van Woerden. 
 

Aanwezig: Jaap van der Does (voorzitter), Simon Brouwer (ChristenUnie/SGP),  
Marieke van Noort (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) en Wendy Plukaard 
(besluitenlijst).  

 
Gasten onderdelen A en/of B: Tymon de Weger (wethouder), Yolan Koster 
(wethouder), Bob Duindam (wethouder), Martin Schreurs (wethouder), Margot 
Stolk (wethouder) en Michiel van Kruijsenbergen (gemeentesecretaris)  

 

 
A. BESTUURSOVERLEG PRESIDIUM - COLLEGE  
 
1) Introductie  
De burgemeester betreurt de verwarring die is ontstaan over nut en noodzaak van het 
bestuursoverleg. Hij benadrukt dat het college het een waardevolle bijeenkomst vindt, zeker 
gezien de genoemde gespreksonderwerpen in de notitie.   
 
2) Aanvullende agendapunt(en) 
2a. Communicatie in het algemeen (Simon Brouwer, ChristenUnie/SGP) 
2b. Deadline termijnagenda (Hendrie van Assem, Inwonersbelangen) 
2c. Herhaling van het bestuursoverleg / benen op tafelgesprek (Marieke van Noort,   
      Progressief Woerden) 
2d. Kwaliteit van de stukken (Stefan van Hameren, VVD) 
 
2a) Communicatie  
Dit onderwerp komt in de breedste zin van het woord aanbod. Waarbij  in onderstaande 
bespreekpunten het communiceren centraal staat. 
Het coalitieakkoord, Dag van de Democratie, raad als eenheid, raad versus college, 
verwachtingen, procesgang, gezamenlijke persberichten, BOB-model, raakvlakken met de open 
bestuurscultuur en de raadsinformatiebijeenkomsten.  
 
3) Conclusies / tips 
- Verbeteren procesgang totstandkoming startnotitie a.d.h.v. actuele termijnagenda. Presidium 
heeft daar in het begin een sterke betrokkenheid. Afstemmen verwachtingen tussen raad en 
college. 
- Informatiebijeenkomsten blijven informeel van karakter en worden pragmatisch ingevuld. 
Interactie tussen raad en college mag. Het politieke domein blijft het primaat van de 
raadscommissies.   
- Afgesproken wordt dat het bestuursoverleg periodiek wordt herhaald. 
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B.  PRESENTATIE ORGANISATIE-ONTWIKKELINGEN  
 
Michiel van Kruijsenbergen licht zijn 100 dagen analyse toe als gemeentesecretaris van de 
gemeente Woerden. Hiervoor vraagt hij of het Presidium nog punten heeft ten behoeve van de 
presentatie.  
 
Verzoek van het Presidium om onderstaande punten mee te nemen. 
- Kwaliteit ambtelijk apparaat n.a.v. de bezuinigingen de afgelopen jaren 
- Natuurlijk verloop personeel 
- Inhuur externen i.r.t. personeelsontwikkeling 
 
Deze punten worden meegenomen tijdens de bespreking van de volgende sheets: 
- Zakelijkheid (o.a. samenwerking Oudewater – Woerden) 
- Integraliteit  
- Flexibiliteit (o.a. afstemming binnen een netwerkstructuur van 22 teams) 
- Samenwerking (o.a. intern- en externe samenwerking tussen gemeenten) 
- Leiderschap (o.a. rolverdeling en communicatie)  
 
Toezeggingen 
- Vraag of de fte’s van Ferm Werk in de afname van fte’s zitten tussen 2010-2014?  
  De secretaris komt hier op terug (EG: is gecorrigeerd in de gepubliceerde presentatie op het 
Ris). 
- Hand-out van de presentatie zal worden verstrekt aan de gehele raad. (Staat op Ris). 
 
 
C.  REGULIERE VERGADERING PRESIDIUM 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering, de agenda wordt conform vastgesteld.  
 
2. Mededelingen 
Geen. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
Het verslag van de vergadering van 9 juni 2015 wordt conform vastgesteld, met de volgende 
toelichting. Punt 7, in de denktank burger en raad: 

- VVD: Stefan van Hameren, plv. Reinier Kunst  
- CDA: Arjen Draisma, plv. Arjan Noorthoek 
- Inwonersbelangen: Kees Weerelts 

 
Het werven van inwoners voor de deelonderwerpen van de denktank zonder politieke link met 
raadsfracties (actiepunt: griffie). 
 
4. Actiepunten / Planning 
De opmerking wordt gemaakt dat de opkomst van raadsleden en fractieassistenten bij vooral 
bijeenkomsten "van en voor de raad zelf” te wensen overlaat. 
 
Verder geen bijzonderheden, overzicht wordt conform vastgesteld.  
 
 5. Actualiteiten  
a. Integreren eerste termijn en introduceren amendement/motie. 
Afgesproken wordt dat het indienen van amendementen en moties integraal plaatsvindt in de 
eerste termijn van desbetreffende woordvoerder en niet separaat daarvan. 
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b. Korte terugblik bestuursuitje. 
Het bezoek aan de Jumbo werd als zeer nuttig en interessant ervaren. Over borrel en diner 
waren de meningen iets meer verdeeld. Aandachtspunt volgend jaar: bij diner zitplaatsen voor 
alle aanwezigen. 
c. Korte terugblik Dag van de Democratie. 
De politieke markt werd als nuttig en prettig ervaren. Volgende keer ons meer als raad als geheel 
presenteren in plaats van per fractie/partij. Voor het onderdeel “Als ik raadslid in Woerden zou 
zijn…” wordt een gezamenlijk antwoord voorbereid namens de raad (actiepunt: griffie, Marieke 
van Noort en Hendrie van Assem). 
d. Korte terugblik workshop “Kaderstelling raad”. 
De griffier en burgemeester nemen de follow-up voor hun rekening. 
e. Korte terugblik workshop “Veiligheid politieke ambtsdragers”. 
Werd door de aanwezigen als zeer nuttig en waardevol ervaren. Het betreft een serieus 
onderwerp dat geborgd moet worden en structureel zal terugkomen op de agenda van het 
Presidium (aandachtspunt: griffier en burgemeester). Over niet al te lange tijd wordt een 
herhaling georganiseerd, zo mogelijk voorafgaand aan een raadsvergadering. 
f. Brief journalisten RTV-Utrecht. 
Het Presidium besluit op de uitnodiging in te gaan en een werkbezoek af te leggen aan de 
journalisten / RTV-Utrecht. 
h. Tijdelijke vervanging raadslid Arentshorst door de heer J.A. van Leeuwen. 
De commissie voor de geloofsbrief onderzoekt de relevante stukken ná deze 
presidiumvergadering. 
 
6. Memo inzake spreektijdenregeling 
Het Presidium besluit de voors- en tegens van een spreektijdenregeling en in welke vorm die 
passend zou zijn bij de Woerdense vergadercultuur/-situatie. 
 
Er wordt nog niet besloten om een concrete spreektijdenregeling in te voeren, maar de komende 
raadsvergadering op 24 september wordt een tijdindicatie per agendapunt meegegeven door de 
voorzitter van de raad, om ervaringen op te doen. Ook de commissievoorzitters zullen dit gaan 
doen. Na een aantal vergadercycli worden de ervaringen besproken in het Presidium.   
 
7. Memo inzake besteding fractiebudget 
De memo wordt kort besproken en verder voor kennisgeving aangenomen. De griffie zal bij de 
bodes navragen wat de jaarlijkse kosten voor drankjes tijdens fractiebijeenkomsten zijn. 
 
8. Memo inzake vergaderschema 2016 
Het Presidium stelt de gewijzigde opzet van het vergaderschema 2016 vast met onderstaande 
aanpassingen:  
 
- Meireces wordt verlengd naar twee weken. 
- Reserve vergadercyclus van juli wordt samengevoegd met juni. 
- Begrotingsmarkt oktober verschuift naar 4 oktober (voor aanvang van de Auditcommissie).  
 
9. Rondvraag 
Crisis opvang vluchtelingen 
De burgemeester geeft een korte uitleg aan het Presidium over de stand van zaken en het 
communicatieproces rondom de mogelijke noodhulp aan vluchtelingen en tijdelijke opvang in 
sporthal Snellerpoort. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 
 


