
Presidium

Aanwezig: Voorzitter : Danny de Vries
Aanwezig : JanWouter van Wijngaarden, Gijs Hoogenboom, René van 

den Hoogen, Annemarie van ‘t Veen
Afwezig : Vincent Bos
Interim-Griffier : Els Boers

 
Agenda

1. Opening en mededelingen
Welkom door de voorzitter, hij geeft de stand van zaken ontwikkelingen vluchtelingen 
Oekraïners, Oudewater en Woerden trekken hier samen in op. 

2. Aanwijzen griffier
De nieuwe griffier heeft het arbeidscontract getekend, het contract is een jaar met daarna 
mogelijke onbepaald. Hij is vandaag al kennis komen maken en enig overdracht, volgende 
week komt hij donderdagmiddag al ook met het oog op overdracht.

3. Instructie griffier met Mandaat
Dit stuk is als opmaat naar een mogelijk definitieve versie in samenspraak met de nieuwe 
griffier. Het mandaat biedt de mogelijkheid wat niet wil zeggen dat er gebruik van gemaakt 
gaat worden, al is het advies omdat wel te doen.

4. Te benoemen kandidaten
De fracties leveren namen voor Forumleden aan. Meer dan 2 kan, wel krijgen slechts 2 
forumleden per fractie een iPad in bruikleen.
Het advies van de interim-griffier om voor de werkgeverscommissie 3 raadsleden te 
benoemen met gevoel voor personeelsbeheer wordt niet opgevolgd. De mening is dat het zo 
kan zoals het al jaren gebeurt, de fractievoorzitters vormen naast het presidium, tevens de 
werkgeverscommissie als Klankbord voor de burgemeester.
Voor de functie van plv. voorzitter van de raad, zijn naast Jan Broere ook JanWouter en René 
kandidaat.
Voor de Auditcommissie en Rekenkamercom. Jan Broere, Dick Stapel, Dolf Wildeman, Albert 
Griffioen en Annemarie van ’t Veen kandidaat.
De VVD laat nog weten wie hun kandidaat is voor het AB van Ferm Werk.

5. Reglement van Orde incl. verordening Forum  
Het idee is om dit concept-reglement te bespreken met de gehele raad in een bijeenkomst en 
dan gezamenlijk te komen tot een begrijpelijk en werkzame versie in lijn met de bedoeling van 
de regels. Dit kan de nieuwe griffier oppakken.

6. Lange Termijn Agenda en Lijst Moties en Toezeggingen
Het voorstel om beide in te voeren is akkoord.  Beide lijsten moeten nog wel verder ingevuld 
worden.

7. Indeling Raadzaal
Bij de raadsvergadering van 30 mrt was de indeling prima, al is de wens om het meubilair te 
vervangen. Er wordt nog gewerkt aan camera’s. Bij de raadsvergadering van 21 april wordt dit 
uitgeprobeerd.
De indeling bij de Forumvergadering was ook goed, alleen wel voor iedere deelnemer apart 
een microfoon en meer plek voor alle portefeuillehouders.

8. W.v.t.t.k. geen onderwerpen



Politieke agenda weer op de agenda van Forum. Inhaalslag opgeschoond is nog niet door 
iedereen bekeken, dat gebeurt nog.

9. Fractieondersteuning verantwoording 2021
Voorgaande jaren werd het wel ingezet- budget moet blijven.
Discussie nieuwe raad wat wel en wat niet. Akkoord voor de besteding 2021.

10. Rondvraag
Geen

11. Sluiting – 21:55 uur


