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Besluitenlijst presidium 23 november 2022
Tijd: 20.00 – 21.45 uur
Locatie: Gemeentehuis, vergaderzaal 7
Aanwezig: Reem Bakker (Woerden&Democratie), Job van Meijeren (CDA), Wout den Boer (STERK Woerden), 
Lenie van Leeuwen (LijstvanderDoes), Birgitte van Hoesel (D66), Coby Franken (Progressief Woerden), Daphne 
van der Wind (ChristenUnie-SGP), Hendrie van Assem (Inwonersbelangen, tevens plaatsvervangend 
voorzitter), Victor Molkenboer (burgemeester), Mark Tobeas (griffier), Liesje Wanders (adjunct-griffier)
Afwezig: Vera Streng (voorzitter), Femke Merel van Kooten (Splinter), Florian van Hout (VVD)

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen besluitenlijst vergadering 28 september 2022
 Na de vorige vergadering is nog een wijziging in het vergaderschema aangebracht i.v.m. de datum van de 

Koeiemart. Naar aanleiding van deze opmerking vraagt het presidium of er weer voor een Outlook-agenda
voor 2023 kan worden gezorgd. 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Proces benoeming tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad
 Met het vertrek van Jaap van der Does als raadslid is een vacature ontstaan voor tweede 

plaatsvervangend voorzitter van de raad. Het presidium bespreekt het proces om deze vacature te vullen. 
 Er wordt gekozen voor de bestendigde weg om aan het op een na langstzittende raadslid te vragen of zij 

tweede plaatsvervangend voorzitter wil worden. Indien dat het geval is, zal benoeming in de 
eerstvolgende raadsvergadering kunnen plaatsvinden. 

 Er wordt afgesproken in de volgende bestuursperiode een uitgebreider proces te volgen voor het 
benoemen van een eerste en tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad en een half jaar voor het 
einde van de periode een profielschets op te stellen.  

4. Datumvoorstellen bijeenkomst integriteit en werkbezoeken voor de raad
 Tijdens de raadsacademie over ondermijning is aangekondigd dat, conform de Gedragscode integriteit 

raadsleden en fractieassistenten 2018, in 2023 weer een bijeenkomst over integriteit georganiseerd zal 
worden. Ook voor deze bijeenkomst geldt dat een hoge opkomst vanuit de gemeenteraad essentieel is. 
De griffie legt aan het presidium voor om deze bijeenkomst tijdens de Thema-avond van 16 maart 2023 te
organiseren. Deze datum wordt overgenomen. 

 In 2023 wil de griffie (zie ook griffieplan 2023) meer werkbezoeken organiseren. In 2022 is dit een aantal 
keer op een donderdagmiddag voor een Thema-avond gedaan. Om de opkomst in 2023 te bevorderen, 
worden de volgende momenten alvast voorgelegd:

o Donderdag 9 februari 2023, 16.00 – 18.00 uur
o Woensdag 17 mei 2023, 16.00 – 18.00 uur
o Donderdag 24 augustus 2023, 16.00 – 18.00 uur
o Donderdag 7 december 2023, 16.00 – 18.00 uur

 Er wordt geconcludeerd dat een half uur later (16.30 – 18.30 uur) met een soepje op het gemeentehuis 
veel raadsleden beter uitkomt. 

 Het presidium vraagt de griffie onderwerpen voor de werkbezoeken op te halen bij de fracties. Een 
onderwerp dat wordt geopperd is een nadere kennismaking met de gemeentelijke organisatie. 

5. Bijeenkomst wisselwerking raad en college (vanaf 20.30 uur)
 Het presidium heeft op 28 september afgesproken begin 2023 een bijeenkomst te organiseren over 

wisselwerking tussen college en raad. Dirk Louter zal deze bijeenkomst als externe procesbegeleider 
voorbereiden en begeleiden. Hij sluit aan bij het presidium om de opzet en voorbereiding van deze 
bijeenkomst toe te lichten. 
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 De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 11 februari (10.00 – 15.30 uur).

6. Griffieplan 2023
 Artikel 3 van het Reglement van Orde stelt dat het presidium de taak heeft jaarlijks het griffieplan vast te 

stellen. Het griffieplan voor 2023 ligt ter bespreking voor.
 Er wordt afgesproken dat de griffie nog een kort rondje langs de fracties maakt om aanvullende input voor

het griffieplan op te halen. 

7. Rondvraag
 Job van Meijeren (CDA): ‘Het volgende presidium zou ik graag eens stilstaan bij een evaluatie van het 

uitreiken van de Rode Ruiters door de raad de afgelopen maanden. Met vooruitkijken of zoiets ook 
blijvend kan zijn.’ Er wordt afgesproken dat de laatste Rode Ruiters tijdens de laatste raadsvergadering 
van december zullen worden uitgereikt. De griffie doet via de griffie-update navraag aan wie deze 
uitgereikt moeten worden. 

 Op voorstel van Job van Meijeren wordt ook afgesproken begin 2023 het hele proces rond de begroting 
met elkaar te evalueren (interruptiemicrofoons, aantal amendementen en moties en moment waarop 
deze worden ingediend). 

8. Sluiting
De voorzitter sluit 21.45 uur de vergadering.
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