
PRESIDIUM Woerden | besluitenlijst  
adviesorgaan over procedurele, organisatorische  
en vergadertechnische zaken voor de raad 

 

 
 

datum dinsdag 20 februari 2018 van 20.00 uur tot 22.35 uur 
aanwezig Henny Ekelschot (voorzitter), Wout den Boer (STERK Woerden), George Becht (D66), 

Arjan Noorthoek (CDA), Jaap van der Does (LijstvanderDoes), Jelmer Vierstra 
(Progressief Woerden), Simon Brouwer (ChristenUnie/SGP), Hendrie van Assem 
(Inwonersbelangen), Stefan van Hameren (VVD), Reem Bakker (VVD, gast), Victor 
Molkenboer (burgemeester), Mark Tobeas (griffier), Onno Vliegenthart (plaatsvervangend 
griffier) en Gijs Corten (raadsadviseur/verslag), Daniëlle Rijnders (ambtelijke organisatie), 
Paul Vonk (ambtelijke organisatie) 

afwezig Marieke van Noort (Progressief Woerden) 
 

 
1. Opening en vaststelling agenda  

De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur en heet de aanwezigen welkom. Punt 10 
(stemmen toegankelijk maken) wordt geagendeerd als punt 6 op de agenda. 

 
2. Mededelingen 

- 
 

3. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
 Conform vastgesteld. 

 
4. Actiepunten/planning 

Conform vastgesteld. 

 
5. Actualiteiten 

Agendapunt niet besproken. 

 
6. Stemmen toegankelijk maken voor inwoners met een verstandelijke 

beperking 
Voor de bespreking is Sven Pluimers aanwezig. 

 De griffie verzamelt een lijst met de vijf belangrijkste standpunten in simpele taal van de 
deelnemende partijen; een lijst met deelnemende kandidaten en bijbehorende foto’s en 
logo’s; bundelt dit document en stuurt deze uit naar de deelnemende instellingen. De griffie 
stuurt een herinneringsmail naar de deelnemende partijen. De deadline voor aanlevering 
vanuit de deelnemende partijen is 28 februari 2018.  

 Voor de volgende raadsverkiezingen is de toegankelijkheid van de verkiezingskrant, conform 
de aanbeveling van SIEN, een aandachtspunt.  

 
7. Stand van zaken en proces Taskforces nieuwe raadsperiode 

Voor de bespreking zijn Paul Vonk en Daniëlle Rijnders aanwezig. 

 Het proces rond de taskforces en de benchmark wordt toegelicht.  

 De heer Brouwer geeft aan behoefte te hebben aan hulp/begeleiding/inkleding bij de 
spreadsheet/knoppennotitie.  

 Op 8 maart, in het overleg met de lijsttrekkers, wordt dit proces nader toegelicht/uitgelijnd. 

 
8. Verantwoordingsverslagen besteding fractiebudgetten 2017 

Conform besloten. 
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9. Concept raadsvoorstel instellen vertrouwenscommissie 
functioneringsgesprek burgemeester 

 Raadsleden Bakker en Van Rensen worden als leden van de vertrouwenscommissie aan het 
raadsvoorstel toegevoegd.  

 Het voorstel wordt naar de raadsvergadering doorgeleid.  

 
10. Informatievoorziening raad door wethouders 

Het college zorgt voor een snellere aanbieding van RIBs. Griffie en burgemeester bekijken het 
proces om te zien waar versneld kan worden. 

 
11. Memo voortgang invoering nieuw vergadermodel ‘Raad op Donderdag’ 

 Het eerste evaluatiemoment wordt het presidium van juni. Recreatie en Toerisme, 
Evenementen en Economische Zaken gaat naar parallelsessie Omgeving en Financiën.  

 Beslispunten worden verder conform besloten. 

 
12. Memo computerfaciliteiten raad 2018 

 Het presidium kiest voor optie D voor raadsleden ter hoogte van 1.200 euro en een 
bruikleenregeling iPads (via optie A) voor fractieassistenten.  

 De griffie bereidt een raadsvoorstel tot aanpassing van de Verordening voor. 

 
13. Memo programma raadsvergaderingen 28 en 29 maart  

 De 28
ste

 wordt conform vastgesteld, waarbij het diner een ‘walking dinner’ wordt, waarbij 
eventuele gasten mee kunnen eten. De griffie inventariseert bij de raadsleden over hoeveel 
mensen dit gaat. De griffie maakt een schema voor de speeches (inclusief tijdsplanning). 
Voor de vertrekkende raadsleden, de nestor en de voorzitter wordt tijdens het afscheid van 
de raadsleden spreektijd ingepland. 

 Op 8 maart, tijdens het overleg met de lijsttrekkers, maken de lijsttrekkers de blijvende 
fractieassistenten bekend zodat de griffie hiervoor een raadsvoorstel kan schrijven. 

 
14. Memo inwerkprogramma nieuwe raad 

 Het presidium heeft een voorkeur voor de optie waarbij de nieuwe raad een overzicht van alle 
beleidsonderwerpen ontvangen boven een focus op de belangrijkste onderwerpen van dit 
moment (in de lijn van 2014).  

 Verder kan het presidium instemmen met inhoud van het memo.  

 
15. Rondvraag  

 De burgemeester/griffie organiseert nog vóór 21 maart een rondleiding op het bouwterrein 
van het stadhuis. 

 De griffie vraagt bij P&O na hoe het staat met de emailnotificatie van de loonstroken en 
jaaropgaaf. 

 Het presidium bedankt voorzitter Henny Ekelschot voor het voorzitten van het presidium in de 
afgelopen vier jaar. 

 
16. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur. 


