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Besluitenlijst presidium 

Aanwezig: Hendrie van Assem (Inwonersbelangen, voorzitter (plv.)), Job van Meijeren (CDA), Lenie van 

Leeuwen (LijstvanderDoes), Coby Franken (Progressief Woerden), Florian van Hout (VVD), Daphne van der 

Wind (ChristenUnie-SGP), Birgitte van Hoesel (D66), Reem Bakker (Woerden&Democratie), Wout den Boer 

(STERK Woerden), Victor Molkenboer (burgemeester), Mark Tobeas (griffier), Liesje Wanders (adjunct-griffier) 

Afwezig: Femke Merel van Kooten (Splinter) 

Datum: 28 september 2022, 20.00 - 22.00 uur 

Locatie: Gemeentehuis, vergaderzaal 2 

 

1. Opening en mededelingen 

• De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering 

• De e-mail van wethouder Pennarts over een werkconferentie Organisatie wordt toegevoegd aan de 

agenda. 

• Hendrie van Assem deelt mee dat hij wordt voorgedragen voor een nieuwe termijn voor de VNG-

commissie Raadsleden en Griffiers. 

• De griffie heeft samen met collega's van ICT een Teams-omgeving voor fracties ingericht. Om hiermee te 

leren werken, zullen twee inloopspreekuren met ICT worden georganiseerd. De fracties kunnen zelf 

bepalen of en op welke manier ze gebruik maken van de Teams-omgeving. Het is in ieder geval mogelijk 

bestanden met elkaar te delen en Teams te gebruiken om digitaal te vergaderen. Er is ook een map 

aangemaakt met sjablonen voor bijvoorbeeld amendementen en moties.  

 
2. Vaststellen besluitenlijst vergadering 14 juni 2022 

• De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.  

 

3. Vergaderschema 2023 

• Het presidium is bevoegd het vergaderschema van de raad vast te stellen. Het concept-vergaderschema is 

voorgelegd aan de agendacommissie, de voorzitter en secretaris van de auditcommissie en de voor het 

bestuursproces en de P&C-cyclus belangrijke ambtenaren.  

• Het presidium besluit toch uit te gaan van twee weken meivakantie. De Thema-avond van 13 april wordt 

een Politieke Avond en de Politieke Avond van 20 april wordt een raadsvergadering.  

• Het vergaderschema wordt met inachtneming van deze wijziging vastgesteld. 

 

4. Afspraken gewijzigde planning begrotingsbehandeling 

• Omdat de programmabegroting op 14 oktober i.p.v. 1 oktober wordt aangeleverd, is de begrotingsraad 

verplaatst van 10 naar 17 november. Donderdagavond 20 oktober is gereserveerd voor een 

begrotingscarrousel/technische sessie. De begrotingscommissies vinden plaats op 2 en 3 november. 

• Er worden de volgende afspraken gemaakt: 

o Donderdag 13 of vrijdag 14 oktober: aanlevering programmabegroting 

o Donderdag 20 oktober (19.30 - 22.30 uur): begrotingscarrousel, met per programma een aparte 

ruimte 

o Vrijdag 21 oktober (14.30 uur): deadline aanleveren overige technische vragen (max. 10 per 

fractie) 

o Dinsdag 1 november (15.00 uur): beantwoording technische vragen 

 

5. Benoeming voorzitter vertrouwenscommissie (en plaatsvervanger) 

• De leden van het presidium zijn tevens de leden van de vertrouwenscommissie. De 

vertrouwenscommissie benoemt uit haar midden een voorzitter. Op 14 juni is afgesproken dat de griffie 

een profielschets voor de voorzitter van de vertrouwenscommissie (en diens plaatsvervanger) opstelt, 

waarna leden zich kandidaat konden stellen. Job van Meijeren, Daphne van der Wind en Hendrie van 

Assem hebben zich kandidaat gesteld. 



 Besluitenlijst presidium 28 september 2022 
 

2 van 2 
 

 

• Job van Meijeren trekt ter vergadering zijn kandidatuur in. 

• Het presidium (tevens vertrouwenscommissie) besluit Daphne van der Wind aan te wijzen als voorzitter 

van de vertrouwenscommissie en Hendrie van Assem als plaatsvervangend voorzitter. 

 

6. Bijeenkomst wisselwerking raad, college en organisatie 

• Tijdens de laatste presidiumvergadering is gesproken over een te plannen bijeenkomst over de 

wisselwerking tussen raad en college. De griffie heeft in overleg met de gemeentesecretaris en twee 

collega's een voorstel gemaakt voor deze bijeenkomst. Dit memo is ook door het college worden 

besproken. Zoals afgesproken heeft de griffie het memo ook besproken met Femke Merel van Kooten.  

• De griffie en de burgemeester hebben op donderdag 22 september een oriënterend gesprek gehad met 

Dirk Louter. Hij is beschikbaar om de sessie(s) te begeleiden. 

• Het presidium bespreekt de mogelijkheid om in plaats van één, meerdere sessies te organiseren en of er 

nog gespreksonderwerpen moeten worden toegevoegd aan het memo.  

• Birgitte van Hoesel stelt voor het ook te hebben over de rolverdeling ten aanzien van verbonden partijen. 

Dit voorstel wordt omarmd. 

• Er wordt afgesproken in januari een zaterdag(ochtend) te plannen voor een eerste sessie. Als blijkt dat 

meerdere sessies nodig zijn, kan een vervolg worden gepland.  

• Ook wordt afgesproken dit onderwerp periodiek terug te laten komen. 

 

7. Werksessie organisatie 

• Vanuit de auditcommissie is de vraag naar voren gekomen op welke manier de raad geïnformeerd kan 
worden over ontwikkelingen in de organisatie. Het presidium verzoekt de griffie een bijeenkomst te 
organiseren voor de woordvoerders organisatie met de wethouder om te bespreken welke werkvorm 
hiervoor kan worden gekozen. 

 

8. Rondvraag 

• Reem Bakker koppelt terug uit de agendacommissie. De agendacommissie probeert meer grip te krijgen 

op de lange termijnplanningen van de raad. De gemeentesecretaris heeft aangekondigd het 

collegewerkprogramma te vertalen naar een inzichtelijke planning voor de agendacommissie. Het doel is 

om thema's die buiten de agenda vallen te agenderen op momenten dat er minder agendavoorraad is.  

• Victor Molkenboer kondigt aan in samenwerking met de griffie een bijeenkomst over integriteit te zullen 

organiseren, waarin ook aan de orde komt hoe je elkaar kunt aanspreken op integriteit.  

• Hendrie van Assem doet navraag naar het rapport over Ferm Werk. Victor Molkenboer kondigt aan dat dit 

rapport deze week gedeeld zal worden.  

• Hendrie van Assem doet navraag naar het onderzoek over het schenden van geheimhouding. Victor 

Molkenboer geeft aan dat er nog geen informatie beschikbaar is.  

• Hendrie van Assem doet navraag naar het niet laten inspreken van een inwoner tijdens de 

raadsvergadering. De griffier geeft aan op basis van welk artikel in het Reglement van Orde dit is gebeurd. 

• Hendrie van Assem vraagt of het mogelijk is in het vervolg ook de partners van commissieleden uit te 

nodigen voor het bestuursuitje. Het presidium besluit dit in het vervolg te doen.  

 

9. Sluiting 

• De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur. 
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