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datum donderdag 22 november van 21.42 uur tot 23.40 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), Victor Molkenboer (burgemeester), Mark Tobeas (griffier), Onno Vliegenthart 

(adjunct-griffier, verslaglegging) 
 

 
1. Opening en vaststelling agenda  

De voorzitter opent de vergadering om 21.42 uur. De agenda wordt vastgesteld met 

inachtneming van het volgende: 

 agendapunt 6 (Ontwikkelingen Rekenkamercommissie) wordt in beslotenheid behandeld; 

 een nieuw agendapunt 7 (Rondvraag) wordt toegevoegd. 

 

2. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

Bij vaststelling van de besluitenlijst van 20 september 2018 vindt er een discussie plaats over de 

conclusies bij agendapunt 6 (Memo werkgeverscommissie m.b.t. uitbreiding griffie). Door een 

aantal leden wordt gesteld dat er door de burgemeester is aangegeven dat het budget voor 

uitbreiding van de griffie reeds in de conceptbegroting was opgenomen. Daarover bestaat geen 

overeenstemming binnen het presidium. 

 

 
 

3. Uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

De heer Nicolasen, Functionaris Gegevensbescherming, geeft naar aanleiding van vragen van de 

heer Van Assem, een toelichting op de uitwerking van de AVG voor het werk en de 

informatievoorziening van de raad. Hij mist bij de raad een protocol voor de omgang met 

persoonsgegevens.  

 

In het algemeen dienen personen die de raad benaderen zich bewust te zijn van regels rond 

openbaarheid van bestuur, maar het betreden van het publieke domein door inwoners, 

bijvoorbeeld bij het inspreken, is geen vrijbrief voor openbare publicatie van persoonsgegevens. 

 

Een aantal vragen wordt gesteld over de mogelijkheden van een beveiligde digitale verzending 

van gegevens zodat raadsleden niet langs het gemeentehuis hoeven te gaan om stukken uit de 

kluis bij de griffie in te zien.  

 

De heer Van Assem vraagt ten slotte nog aandacht voor de inzage van stukken door 

fractieassistenten. De griffier legt uit dat relevant is aan wie de geheime stukken zijn 

aangeboden. In het geval dat het college geheime stukken overlegt aan de raad, kunnen alleen 

raadsleden de stukken inzien en zijn zij gehouden aan de opgelegde geheimhouding.   

 

besluit   

• De besluitenlijst van 20 september 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

• De griffie attendeert het presidium eerder op het verschijnen van de besluitenlijst. 

• De voorzitter concludeert de besprekingen in het vervolg beter af. 
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4. Griffieplan 2019 en raadsvoorstel uitbreiding griffie 

De leden reageren op het raadsvoorstel voor de uitbreiding van de griffie en het op basis van de 

uitbreiding opgestelde griffieplan. Een meerderheid van de leden is positief tot zeer positief over 

het raadsvoorstel. Een aantal leden is minder positief en heeft vraagtekens bij de omvang van de 

voorgestelde formatie-uitbreiding en/of de inschaling van de nieuwe medewerker.  

 

Geconstateerd wordt dat de in het raadsvoorstel genoemde financiële dekking onvolledig is. Dit 

wordt aangepast in het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel blijft voor het overige in stand.  

 

De werkgeverscommissie wordt in samenspraak met de griffier gevraagd om gedurende het jaar 

na aanstelling van de nieuwe medewerker kritisch te blijven volgen of de gewenste resultaten (uit 

het griffieplan) worden gehaald.  

 

 

 

5. Werkbezoeken raad 

Mevrouw Van Noort vraagt of er behoefte bestaat om (als raad) een werkbezoek te plannen bij 

afvalwerkingsbedrijf SUEZ.  

 

 

 

6. Ontwikkelingen RKC 

Dit onderwerp wordt in beslotenheid behandeld. Van dit gedeelte van vergadering wordt separaat 

een verslag gemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt. 

 

  

besluit   

• De griffie maakt een opzet voor een protocol omgang persoonsgegevens ter 

bespreking in het presidium.  

• Het presidium verzoekt de agendacommissie om een presentatie van de heer 

Nicolasen aan de raad in te plannen over ontwikkelingen rond privacy en de gevolgen 

daarvan voor de raad.  

• De griffie onderzoekt de mogelijkheden van een beveiligde wijze van digitale 

verzending van stukken. 

besluit   

• De (structurele) financiële gevolgen van uitbreiding worden verwerkt in het 

raadsvoorstel (dekking via bestuursrapportage 2019 en juni-overleg 2019). 

• Het raadsvoorstel wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 19 december. 

besluit   

• Een eventueel werkbezoek wordt georganiseerd in relatie tot behandeling van een 

voorstel over het onderwerp.  

• Verzoeken tot werkbezoeken worden per verzoek beoordeeld.  

• Aan het volgende bestuursuitje wordt een werkbezoek gekoppeld. 
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7. Rondvraag 

De heer Bakker stelt dat er de afgelopen tijd veel besprekingen in beslotenheid plaatsvinden. Hij 

vindt dit erg beperkend.  Hoe kunnen we de informatievoorziening aanpassen zodat we zoveel 

als mogelijk in het openbaar plaatsvindt? 

 

 
 

Mevrouw Van Megen verzoekt om geen presidiumvergaderingen te houden na een 

raadsvergadering, maar deze op een aparte avond te houden. Na de raadsvergadering is er 

behoefte om o.a. te spreken met raads- en fractieleden en inwoners. 

 

 
 

De heer Van der Does vindt er weinig aandacht is voor en vanuit de raad in de media. De griffier 

antwoordt dat raadscommunicatie onderdeel is van het griffieplan. Daarnaast vindt op 13 

december een themabijeenkomst over onafhankelijke onderzoeksjournalistiek plaats. De adjunct-

griffier geeft aan dat de fracties binnenkort zullen worden benaderd met het verzoek een bijdrage 

te leveren aan een oudejaarsbijdrage in de Woerdense Courant. 

 

De griffier meldt dat de griffie geen rol heeft in het faciliteren of organiseren van bijpraatsessies in 

beslotenheid.  

 

De heer Van Assem wenst een volgende vergadering te spreken over de vertegenwoordiging van 

de gemeente in de VNG en de deelname aan congressen. De heer Van Assem neemt het 

initiatief voor een bespreeknotitie over dit onderwerp.  

 

 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.40 uur. 

conclusie   

De informatievoorziening aan de raad vanuit het college versus de mogelijkheden van een 

raadslid om zijn controlerende taak uit te oefenen wordt behandeld in een volgende 

vergadering. De heer Bakker stelt hiervoor een bespreeknotitie op. 

conclusie   

De voorzitter en griffier kijken of de volgende vergaderingen op een aparte avond kunnen 

plaatsvinden. 

conclusie   

De heer Van Assem neemt het initiatief voor een bespreeknotitie over de relatie 

gemeenteraad-VNG. 


