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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 24 maart 2015 van 

20.00 uur tot 22:10 uur in het stadhuis van Woerden. 
 
Aanwezig: Henny Ekelschot (voorzitter), Marieke van Noort (Progressief Woerden), Hendrie 

van Assem (Inwonersbelangen), George Becht (D66), Arjan Noorthoek (CDA), 
Elias Bom (STERK Woerden), Simon Brouwer (ChristenUnie/SGP), Stefan van 
Hameren (VVD), Jaap van der Does (LijstvanderDoes), Erwin Geldorp, griffier 
(secretaris), Milan Lucassen (besluitenlijst), Victor Molkenboer (burgemeester). 

 

 
 

1) Opening en vaststelling agenda 
 

De voorzitter opent de vergadering, de agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2) Mededelingen 
 

 De griffier meldt dat de griffie van Woerden naar aanleiding van het vertrek van de griffier van 
Oudewater tijdelijk waar zal nemen in Oudewater (maximaal tot en met juni 2015). 

 De burgemeester geeft aan dat volgende week een gesprek tussen het college en de 
Rekenkamercommissie Woerden gepland staat.  

 
3) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

 
Besluit: de besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 

4) Actiepunten / Planning 
 
Besluit: de actiepunten en de planning worden conform vastgesteld. 
 

5) Raadsvoorstel (15R.00121) inzake ontslagverlening leden 
Rekenkamercommissie Woerden 

 
Besluit: het presidium besluit dit raadsvoorstel door te geleiden naar de hamerstukkenlijst van de 
raadsvergadering van 26 maart 2015. 

 
6) Raadsvoorstel (15R.00150 inzake benoeming lid Rekenkamercommissie 

Woerden 
 
Er wordt nog gemeld dat de wervingsprocedure voor de overige twee vacatures waarschijnlijk in 
mei afgerond kan worden. In de raad van mei worden dan naar verwachting de twee nieuwe 
leden middels het afleggen van de eed of belofte benoemd. 
 
Besluit: het presidium besluit dit raadsvoorstel (in verband met het de eis in de verordening om 
als lid van de rekenkamercommissie de eed of belofte af te leggen) door te geleiden naar de 
bespreekagenda van de raadsvergadering van 26 maart 2015. 
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7) Raadsvoorstel (15R.00121) inzake benoeming commissievoorzitter 
 
Besluit: het presidium besluit dit raadsvoorstel door te geleiden naar de hamerstukkenlijst van de 
raadsvergadering van 26 maart 2015. 

 
8) Memo griffie inzake volledig automatische sprekersmarkering t.b.v. 

audioverslaglegging 
 
Op verzoek van de heer Bom is dit punt geagendeerd. De heer Bom begreep dat er van te voren 
door de fracties aangegeven moest worden wie er bij welke commissie aanwezig is. En dat van 
te voren reeds bepaald zou worden waar er gezeten moest worden door de aanwezige 
commissieleden. Dit terwijl het mogelijk is om ter plekke door de griffie het een en ander te laten 
invoeren. 
 
Besluit: het wordt aan de fracties overgelaten of ze van te voren doorgeven wie er bij welke 
commissie aanwezig is. Wel worden alle commissieleden opgeroepen ten minste tien minuten 
voor aanvang aanwezig zijn en het naambordje bij de gewenste plek te zetten. 

 
9) Memo griffie inzake behandeling rapporten/raadsvoorstel van RKC 

 
Alleen de heer Brouwer is positief over het voorstel dat gedaan wordt in de memo. 
Kanttekeningen en opmerkingen van andere personen bij het gevraagde besluit zijn: het risico 
dat de RKC onderdeel wordt van het politieke debat (Hoogeveen), de RKC moet een accent 
blijven in de commissie (Noorthoek), plus een reactiemogelijkheid in de tweede termijn (Van 
Noort) en de insteek van de technische sessie moet veranderen (Van Hameren). Iedereen is het 
erover eens dat de RKC in ieder geval geen rol moet krijgen in de raadsvergadering. 
 
Besluit: op basis van de inbreng destilleert de voorzitter de volgende werkwijze voor de RKC, 
geïnspireerd op het BOB-model: 

 Na aanbieding van het raadsvoorstel wordt er naar gestreefd om in de eerstvolgende regulier 
geplande informatiebijeenkomst een technische sessie te organiseren (inclusief 
portefeuillehouder, raads- en commissieleden en de primaathouders van de RKC). Hier is 
gelegenheid om technische vragen te stellen aan de RKC en het college (B: beeldvorming). 

 Tijdens de commissiebehandeling krijgt de RKC (begeleider van het onderzoek of de 
voorzitter) in eerste en tweede termijn de gelegenheid om onduidelijkheden weg te nemen bij 
de aanwezige commissieleden (meer reactieve rol). Er wordt geen presentatie meer gegeven 
in de commissie. (O: oordeelvorming). 

 Definitieve besluitvorming tijdens de raadsvergadering vindt plaats zonder verdere inbreng 
van de RKC (zoals reeds gebruikelijk is) (B: besluitvorming). 

 
10) Actualiteiten 

 

 10a. Procedure agendering Rib’s 
o Besluit: voortaan zullen alle aan de raad aangeboden raadsinformatiebrieven 

standaard het behandeladvies Voor Kennisgeving Aannemen (VKA) meekrijgen. Het 
wordt aan de individuele fracties overgelaten of ze een RIB alsnog willen bespreken 
in commissieverband, tenzij al eerder in commissieverband is afgesproken de 
aangekondigde of gevraagde rib hoe dan ook te bespreken. 

 10b. Proces vervanging eerste generatie Ipad’s 
o Besluit: voor het zomerreces krijgen de personen die in het bezit zijn van een iPad 3 

de vraag of ze behoefte hebben aan een nieuw exemplaar (geen automatisme dus, 
maar op verzoek van de gebruiker). 

 10c. Bestuursuitje 
o Besluit: besloten wordt dat er vanaf 13:00 uur een excursie / werkbezoek 

georganiseerd mag worden naar bedrijven (technisch, agrarisch, duurzaam), gevolgd 
door een borrel en diner (Kloosterhoeve, of Concordia, enz.). 
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 10d. Raadsbijeenkomsten 18 (kaderstelling) en 19 (raadssimulatie) maart 
o Besluit: de raadssimulatie zal in september in een afgeslankte vorm voorafgaand aan 

een raads- of commissievergadering worden georganiseerd. De bijeenkomst inzake 
kaderstelling zal na de zomer opnieuw worden ingepland. 

 10
e
. Wijkplatforms en betrokkenheid politici 
o Besluit: een meerderheid van het presidium acht het onwenselijk dat wijk- of 

dorpsplatforms gepolitiseerd worden. Fractieassistenten die lid zijn van een wijk- of 
dorpsbestuur dienen zeer terughoudend te zijn in woordvoering over onderwerpen 
die (ook al is het maar een beperkte) relatie hebben of kunnen hebben met de 
desbetreffende wijk of dorp.  

 10f. Informatiepagina Woerdense Courant 
o Besluit: de individuele fracties zullen meer betrokken worden bij de totstandkoming 

van de infopagina in de Woerdense Courant. Te denken valt bijvoorbeeld aan stukjes 
van raadsleden of reacties van fracties op stellingen. 

 10g. Rol raadsleden en collegeleden tijdens vanuit collegezijde georganiseerde 
bewonersinformatieavonden 

o Besluit: het presidium acht het wenselijk dat raads- of commissieleden zich op de 
achtergrond houden tijdens bewonersavonden, maar dat zij als geïnteresseerde 
burger best mogen interacteren met de aanwezigen. 

 10h. Technische vragen 
o Besluit: het presidium besluit dat antwoorden op technische vragen altijd verspreid 

worden onder alle raads- en commissieleden tenzij de vragensteller van te voren 
expliciet heeft aangegeven dat hij of zij dat om moverende redenen niet wil. 

 10i. Informatiebijeenkomsten 
o Rond de zomer volgt een planning vanuit collegezijde op basis waarvan de 

informatiebijeenkomsten met relevante onderwerpen gevuld kunnen worden. 

 10j. Vooraankondigingen motie/amendement in voorbereiding 
o De heer Van Assem vindt dat een partij niet weken van te voren een ‘claim’ moet 

leggen op een onderwerp door alvast een motie of amendement aan te kondigen. 
Pas als er iets concreets is aangeboden aan de griffie kan worden gesteld dat de 
desbetreffende fractie met het onderwerp bezig is, niet eerder. 

 
11) Rondvraag 

 

 Mevrouw Van Noort kondigt een motie aan over toegankelijkheid voor mensen met een 
visuele beperking voor de komende raadsvergadering. 

 De burgemeester meldt dat er een raadsinformatiebrief over 70 jaar bevrijding naar de raad 
komt. Daarin staan wat financiële gevolgen die gekoppeld zijn aan de festiviteiten. 

 De heer Noorthoek vindt dat de commissievergaderingen, gelet op de agenda’s, lang duren. 

 De heer Van Assem geeft aan dat hij vindt dat de commissievoorzitters namens de 
commissie insprekers horen te bedanken. En niet dat iedere fractie apart het woord vraagt 
om de insprekers te bedanken. De rest van de aanwezigen is het hier mee eens. 

 De griffier meldt dat de informatiebijeenkomst van 9 april erg vol zit. Hierop geeft mevrouw 
Van Noort aan dat het onderwerp van Progressief Woerden naar een volgende bijeenkomst 
verplaatst mag worden. 
 
12) Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur. 

 


