Besluitenlijst Agendacommissie
Datum

15-02-2021

Tijd

18:30 - 19:30

Locatie

Digitaal via Teams

Voorzitter

Burgemeester J.J. Luteijn

Toelichting

1

Opening

Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Toelichting
Aanwezig zijn: Jan Luteijn (voorzitter), Gert Ploeg (SGP), Wilma Heijkoop (CU),
Frank van der Lubbe (Pro'98), Maarten Schipper (CDA), Jan-Willem van den Born
(LB), Sandra Reemst (VVD), Shane Lasscher (BI), Janneke Hooijer, Iede Bakker
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Besluitenlijst agendacommissie

Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3

Lijst van ingekomen stukken

Besluit
Op voorstel van Frank wordt brief B-1.8 Behoefteonderzoek VO toegevoegd
aan de agenda SAM 3 maart.

Toelichting
Noot: in de bijgevoegde lijst is de titel van dit document abusievelijk "openbaar
voortgezet onderwijs". De toevoeging openbaar is niet van toepassing.
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Raadsvergadering en verschillenanalyse

Besluit
Met de raadsagenda van 18 maart wordt ingestemd.
Van de raadsagenda 21 april wordt kennis genomen; hieraan worden in elk
geval nog toegevoegd: het voorstel van het college en het initiatiefvoorstel van

LB zienswijze herindelingsontwerp.
Met de verschillenanalyse wordt ingestemd.
5

Verschillenanalyses LTA

Besluit
Met de verschillenanalyses wordt ingestemd.

Toelichting
231/15 Oostelijke rondweg. vaststellen besluit tracékeuze schuift een jaar
door (naar 1e helft 2022). Dit is ook het moment dat de raad weer 'aan zet'

is. De aangepaste planning heeft geen gevolgen voor de planning van de
aanleg van de rondweg.
324/1018 Verplaatsing milieustraat: vraag over recycling/hergebruik heeft
invloed op de ruimtebehoefte.
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Concept agenda's voor de raadscommissies

Besluit
De commissie-agenda's worden besproken en in ontwerp vastgesteld. Zie
ibabs.
De agendering van 'Pastoriebos' heeft betrekking op de monumentenstatus;
het bestemmingsplan is nog niet aan de orde. Portefeuillehouder Van de
Burgwal.
Met betrekking tot het herindelingsproces is het gewenst om in
Gemeentenieuws - Nieuws van de raad met regelmaat en in een vaste
herkenbare lay-out aandacht te geven aan de verschillende stappen.
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Planning Jaarverslaggeving 2020, Maandrapportages 2021 en Kadernota 20222025
De raad stelt de planning van de p&c documenten vast, voor zover het de raad
betreft. Planning Programmabegroting 2022 volgt. Voorstel:
1. Instemmen met de verschijnings- en vaststellingsdata van de
maandrapportages 2021, waardoor 7 (van de 9) maandrapportages in de
commissie geagendeerd kunnen worden.
2. Instemmen met de planning van de Jaarverslaggeving 2020.
3. Instemmen met de planning van de Kadernota. En in juni een technische
infoavond te organiseren (zoals de begrotingsmarkt) in plaats van een
technische schriftelijke vragenronde.

Besluit
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Akkoord met planning Jaarverslaggeving 2020, planning Maandrapportages
(integreren coronamonitor in maandrapportages) en planning Kadernota 20222025.

Toelichting
Technische infoavond voor Kadernota (zoals begrotingsmarkt) op 8 juni: liever
iets eerder i.v.m. naderhand beantwoorden vragen. *Dit wordt 3
juni.*Betrokkenheid raad bij voorbereiding sluitende meerjarenbegroting: niet
in planning opgenomen.
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Overige bijeenkomsten
Voorstellen voor bijzondere bijeenkomsten:
* Rondetafelgesprek accommodatiebeleid sport en cultuur
* Workshop GVVP
* Planning RES
* Planning raadsinformatiebijeenkomsten
Zie bijlage.
Aanvulling: consultatie beleidsplan biodiversiteit -> bijlage.
Tenslotte nog het programma voor 18 februari (info herindeling) toegevoegd > bijlage

Besluit
Met de voorgestelde bijeenkomsten wordt ingestemd:
* Rondetafelgesprek accommodatiebeleid sport en cultuur 28 april
* Workshop GVVP 24 maart
* Planning RES: extra commissie SAM 18 mei. Raad 26 mei; indien meer tijd
nodig is, wordt een extra raadsvergadering gepland op 9 juni.
* Overige raadsinformatiebijeenkomsten: 2 juni passend onderwijs; 8 sep
armoede en schulden.
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Terugblik op raads- en commissievergaderingen
Te bespreken punten dienen uiterlijk maandagochtend te worden ingediend bij
de griffier.
* Griffier: voor omzetten hamerstuk in bespreekstuk geldt deadline dinsdag
10:00 uur. Geregeld komen er daarna verzoeken binnen, wat bij toekenning
vooral bij andere fracties irritaties oproept. -> VOORSTEL: afspreken dat
deadline hard is.

Besluit
* Dinsdag 10:00 uur geldt als harde deadline voor verzoeken om
hamerstukken om te zetten in bespreekstuk.
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* De in ibabs opgenomen Teams-link werkt soms niet. Wordt gecheckt.
* De streaming via Teams loopt nog niet bepaald vlekkeloos. Problemen zoals
bij de start van BST 19-1 en vooral GG 21-1 mogen niet meer voorkomen. Zo
nodig moet extra worden geïnvesteerd in apparatuur. (Het probleem van 2
verschillende vergaderlinks bij GG was overigens geen technisch probleem.)
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Rondvraag en sluiting

Besluit
Shane stelt voor om een vervolg op de raadsinformatiebijeenkomst over corona
te plannen, waarbij dan 'de gemiddelde inwoners' worden uitgenodigd.
Afgesproken wordt dat de fractie BI dit in een korte memo zal indienen voor de
volgende agendacommissie.
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