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overleg over procedurele, organisatorische  
en vergadertechnische zaken voor de raad 

 

 

 

datum donderdag 21 juni 2018 van 20.15 uur tot 23.20 uur 

aanwezig Marco Hollemans (voorzitter), Wout den Boer (STERK Woerden), Saskia van Megen 

(D66), Job van Meijeren (CDA), Jaap van der Does (LijstvanderDoes), Marieke van Noort 

(Progressief Woerden), Simon Brouwer (ChristenUnie-SGP), Hendrie van Assem 

(Inwonersbelangen), Florian van Hout (VVD), Reem Bakker (Fractie Bakker), Wilma de 

Mooij (SP), Lia Arentshorst (Fractie Arentshorst), Victor Molkenboer (burgemeester), Mark 

Tobeas (griffier), Onno Vliegenthart (adjunct-griffier), Wendy Plukaard (griffie) en Stella 

van den Bosch (stagiair griffie). 

afwezig - 

 

 
1. Opening en vaststelling agenda  

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Bij agendapunt 2 wordt een aantal zaken in 

beslotenheid behandeld. Van dit gedeelte wordt een afzonderlijk verslag gemaakt.  

 

3. Actualiteiten/bespreekverzoeken leden 

Aanpassing vergaderschema n.a.v. procedure behandeling meerjarenbegroting (vastgesteld door 

de auditcommissie) 

Het Presidium stemt in met aanpassing van het vergaderschema op de voorgestelde wijze. 
 

actie  Het aangepaste vergaderschema wordt gepubliceerd op het 
raadsinformatiesysteem (relatie met agendapunt 7). 

 

Debattraining (toelichting griffie) 

Het Presidium stemt in met het organiseren met een debattraining door het Periklesinstituut, 

waarbij een analyse door de trainer van een raadsvergadering dient te worden toegevoegd aan 

het programma.  
 

actie  De griffie neemt contact op met het Periklesinstituut om de debattraining te 
organiseren. 

 

Artikel 42 vragen (toelichting dhr. Brouwer) 

De heer Brouwer roept de leden op om bewust te zijn van het aantal vragen dat fracties stellen 

vanwege de inzet van ambtelijke capaciteit. Daarnaast wordt de suggestie gedaan om de griffie 

te raadplegen voor advies over het meest geschikte instrument om informatie in te winnen.  

 

Persberichten (toelichting dhr. Brouwer) 

De heer Brouwer vraagt aandacht voor het versturen van persberichten voordat de 

raadsvergadering heeft plaatsgevonden.  

 

Samenstelling auditcommissie/ art. 4 Verordening Auditcommissie (toelichting mw. Van Noort) 

Mevrouw van Noort vraagt aandacht voor de bemensing van de auditcommissie. In de huidige 

verordening is het niet mogelijk voor een fractie om naast het leveren van een (technisch) 

voorzitter ook een ander lid van de fractie lid te maken van de auditcommissie. De griffie wordt 

verzocht om een voorstel te maken voor aanpassing van de verordening. De suggestie die 

gedaan wordt is om de voorzitter te laten benoemen door de raad en de (noodzaak tot) 

benoeming van leden door de raad te schrappen.  
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actie  De griffie maakt een voorstel voor aanpassing van de verordening op de 
Auditcommissie Woerden 

 

De brieven die gestuurd worden naar de gemeenteraad (toelichting dhr. Van Assem) 

De heer van Assem refereert aan een burgerbrief die niet of te laat gepubliceerd is. De griffie licht 

toe dat het een incident betreft. 

 

4. Mededelingen 

Mevrouw De Mooij geeft aan de vergadering eerder te moeten verlaten. Ze stelt zich kandidaat 

als lid van het Algemeen Bestuur van Ferm Werk (agendapunt 10).  

 
5. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

 De heer Bakker maakt een opmerking over zijn beleving bij de voordracht voor de voorzitters 

van de verschillende raadscommissies. 

 Het verslag wordt conform vastgesteld. 

 
6. Opzet bestuursuitje / teambuilding 

 Het teambuildingsuitje bowlen vindt plaats op 2 juli.  

 Het bestuursuitje staat gepland op 7 september. Het voorstel is om bedrijfsbezoeken te 

organiseren in combinatie met een diner. Suggesties voor bedrijfsbezoeken zijn welkom.  
 

actie  De griffie bereidt het bestuursuitje voor en informeert het Presidium over het 
programma. 

 
7. Evaluatie vergadermodel Raad op Donderdag 

De griffier licht de evaluatie van het vergadermodel Raad op Donderdag toe. Hij behandelt hierbij 

de overwegingen en de zes verbetervoorstellen. De belangrijkste wijziging is om de 

raadsvergadering ‘uit’ de politieke avond te halen en op een eigen donderdag te organiseren. De 

bijzondere avond wordt geïntegreerd in de politieke avond. 

 

Reacties op het voorstel:  

 De heer Bakker stemt in met de voorstellen. 

 De heer Van der Does stemt in de voorstellen. Hij vraagt aandacht voor het betrekken en 

informeren van inwoners. 

 Mevrouw Arentshorst is akkoord met de voorstellen. Zij geeft aan dat burgers meer moeten 

worden uitgenodigd om in te spreken.  

 De heer Brouwer wacht de reacties van de overige leden af. 

 Mevrouw Van Noort vindt de flexibiliteit in het model belangrijk. Zij stelt voor om iedere week 

het Open Podium te organiseren. Zij stemt in met de voorstellen.  

 Mevrouw Van Megen vindt het geen goed idee om nu, na twee maanden, al wijzigingen in 

het model door te voeren. Daarnaast doet ze de suggestie om een routekaart voor insprekers 

te maken. Zij merkt op dat de raad met het voorliggende voorstel veel meer 

vergadermomenten krijgt. 

 De heer Van Meijeren vindt het wenselijk dat portefeuillehouders aanwezig zijn bij Het Debat 

om te kunnen reflecteren op de opmerkingen. Vooral bij moties en amendementen is het 

wenselijk om te spiegelen met de wethouder. Het Debat moet echter niet worden gebruikt om 

allerlei vragen te stellen aan de wethouder. Hij is verder van mening dat flexibiliteit moet 
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worden benut om Het Beeld en Het Debat in te delen en ziet daar een rol voor de 

agendacommissie. Hij stemt in met de voorstellen. 

 De heer Van Assem geeft de voorkeur aan het oude commissiemodel, maar ziet daar geen 

meerderheid voor in het Presidium. Hij kan instemmen met de gedane voorstellen ter 

verbetering van het huidige model. Hij doet het verzoek om de naam van het Open Podium 

aan te passen. Daarnaar dienen de wijkplatforms op de hoogte worden gestemd van het 

systeem en het Open Podium. 

 De heer Van Hout spreekt uit dat de bijzondere avond niet in de knel moet komen, daar moet 

voldoende tijd voor blijven. Het is aan de agendacommissie om daar een balans in te vinden. 

Hij is akkoord met de voorstellen.  

 De heer Den Boer kan instemmen met de voorstellen.  

 Burgemeester Molkenboer is positief over Het Beeld en Het Debat. Hij kan zich vinden in het 

voorstel om het Open Podium op elke donderdag te organiseren en om de raadsvergadering 

op een aparte avond te laten plaatsvinden.  

 

De voorgestelde aanpassingen worden doorgevoerd direct na het zomerreces. Daarnaast wordt 

het Open Podium (of: De inwoner aan het woord) op iedere donderdag opgenomen in de agenda.  
 

actie  De griffie verwerkt de aanpassingen in het model in de Handleiding Raad op 
Donderdag en het vergaderschema en informeert de gehele raad over de 
aanpassingen. 

 
8. Voorzitters sessies Beeld en Debat 

De volgende raadsleden overwegen zich aan te melden als voorzitter of worden aangemeld als 

voorzitter: 

 De heer Bakker (Fractie Bakker) 

 De heer Brouwer (ChristenUnie-SGP) 

 De heer Bos (VVD) 

 De heer Van Hout (VVD) 

 Mevrouw Verheyen (STERK Woerden, aanmelding na vergadering) 
 

actie  De griffie stelt een voorstel op voor benoeming van voorzitters 

 
9. Benoemen leden vertrouwenscommissie die de aanbeveling tot 

herbenoeming van de burgemeester voorbereidt 

De griffier geeft een toelichting op het herbenoemingsproces. 
 

actie  De griffier stelt een voorstel op voor de bemensing van de vertrouwenscommissie 
voor de herbenoeming van de burgemeester. Het voorstel is om alle 
fractievoorzitters te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie. De heer 
Van Meijeren wordt als fractievoorzitter van de grootste fractie voorgedragen als 
voorzitter van de vertrouwenscommissie. 

actie  De griffier stelt een voorstel op voor actualisatie van de verordening op de 
vertrouwenscommissie. 

actie De griffier vraagt het kabinet van de Commissaris van de Koning of het gesprek 
op een ander moment dan 29 augustus kan plaatsvinden, gelet op de 
afwezigheid van de heer Van Assem op die datum. 
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10. Invulling geven aan AB-lid Ferm Werk vanuit gemeenteraad Woerden 

Mevrouw De Mooij en mevrouw Van Noort stellen zich kandidaat als AB-lid van Ferm Werk. De 

heren Van der Does en Den Boer stellen zich kandidaat voor het plaatsvervangend lidmaatschap. 

In de raadsvergadering op 28 juni wordt hierover gestemd.  

 
11. Rondvraag 

 De heer Brouwer vraagt naar de ontwikkelingen met betrekking tot de accountant. De griffie 

licht toe dat de accountant heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de optie tot 

verlenging van de overeenkomst. Dat leidt tot de noodzaak om snel een nieuwe accountant 

te vinden voor de controle van het boekjaar 2018. 

 Mevrouw Van Noort verzoekt de heer Van Assem om bij het optreden als nestor (namens de 

gehele raad) geen eigen politieke opvattingen te ventileren en toespraken neutraal te 

formuleren. Daarbij wordt gerefereerd de toespraak bij het afscheid van de wethouders. Dat 

verzoek wordt ondersteund door meerdere leden. 

 Mevrouw Van Megen vraagt naar een terugkoppeling van het datalek rond de 

verkiezingslijsten en naar de verbeterpunten. De burgermeester komt daarop nog terug. 

 
12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur. 


