
Verslag Presidium 28 april 2021 
 

Aanwezig:  

Hiltje Keller (voorzitter), Suzanne Vrielink, Dop van Ulzen, Marianne de Widt, Hans Oosters, Tineke 
Koelewijn, Marie Louise Engelsman (griffie), Ruud Poort (griffie), Diana Klomp (GS-secretariaat) en 
Johan Dorst (griffier - verslaglegging) 

Afwezig: 
Ted Dinklo en Karin Peters 

1. Opening en mededelingen 
Voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder de nieuwe commissievoorzitter van M&M, 
Suzanne Vrielink. Ook Ruud Poort en Marie Louise Engelsman worden welkom geheten. 

2. Vaststellen agenda 
Het Presidium gaat akkoord met de agenda. 

3. Termijnagenda commissies en memo vooruitblik mei-juni-juli 2021 
De verschillende commissievoorzitters lichten de aangevulde Termijnagenda’s toe. De conclusie is 
dat de agenda’s ongelijk verdeeld zijn, zowel tussen de commissies onderling als binnen één 
commissie per commissieronde. 

Beslispunten: 

- Het presidium gaat akkoord met het voorstel om extra commissietijd voor BEM op 19 mei vanaf 
19:30 uur te reserveren.  

- Het presidium gaat niet akkoord met het voorstel om op 23 juni ’s avonds de commissie 
Omgevingsvisie en de commissie BEM parallel te plannen. De griffie wordt verzocht het op een 
andere manier op te lossen. 

4. Memo Behandelwijze Kadernota en Programmabegroting 
Johan Dorst licht het Memo toe, m.n. voor wat betreft de later verstuurde stukken over de planning. 
Er is onduidelijkheid over wanneer de pilot plaats vindt. Voorgesteld wordt dit jaar bij de Kadernota 
Algemene Beschouwingen te houden en voor 2022 de pilot uit te voeren, zoals in het Memo 
beschreven. Verder geeft het Presidium aan ook commitment te vragen van het 
Fractievoorzittersoverleg, onder andere om te voorkomen dat er twee keer per jaar Algemene 
Beschouwingen worden gehouden. Het is echter lastig om daar harde voorwaarden aan te stellen. 

Besloten wordt om het gewijzigde Memo vast te stellen, dit ter bespreking te agenderen in de FAC en 
met het Fractievoorzittersoverleg. 

5. Memo Strategische Termijnagenda – gewijzigd 
Er zijn geen vragen over de voorgestelde wijzigingen. Het wordt ter bespreking geagendeerd in BEM. 
Marianne de Widt zit deze commissie BEM voor. Hiltje Keller zal ook aanwezig zijn om eventuele 
vragen te beantwoorden. In de voorbereiding daarop wordt ook Dop van Ulzen betrokken.  



6. Rondvraag 
- Tineke Koelewijn verzoekt om het volgende presidium, 26 mei om 18 uur, te verzetten i.v.m. een 

parallel geplande informatiebijeenkomst van de Regio Amersfoort ‘Ontwikkelbeeld 2030 – 2040’. 
Het Presidium stemt in met het voorstel van de voorzitter om de Agenda van PS, die dan 
geagendeerd staat, schriftelijk te delen en dit presidium vooralsnog te annuleren. Mocht het toch 
nodig blijken, dan zal alsnog een alternatief tijdstip gezocht worden. 

- Verder komt de timing van het Presidium ter sprake. Deze ronde vergadert het Presidium 
voorafgaand aan de commissieronde, waardoor het Presidium ook besluiten kan nemen over 
deze ronde. Dit lijkt goed te bevallen. Johan Dorst komt met een voorstel hierover. 

- Ruud Poort meldt dat er een Memo aankomt over hoe de Commissie Omgevingsvisie verder gaat 
en hoe de onderwerpen weer gaan landen in de verschillende vakcommissies. Voorafgaand aan 
dit Memo zal er een gesprek plaats vinden tussen de commissievoorzitters en de 
commissiegriffiers van de commissies OGV, M&M en RGW. 

- Suzanne Vrielink geeft aan dat ze het leuk vond ‘een kijkje achter de schermen van PS’ te krijgen. 

7. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor zijn / haar bijdrage en sluit de vergadering. 
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