Besluitenlijst Agendacommissie
Datum

26-04-2021

Tijd

18:30 - 19:45

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),
Hilhardt Brul (Pro'98), Maarten Schipper (CDA), Jan-Willem van den Born (LB),
Sandra Reemst (VVD), Shane Lasscher (BI), Janneke Hooijer, Iede Bakker
2

Besluitenlijst agendacommissie 22 maart en 12 april 2020

Besluit
De besluitenlijsten van 22 maart en 12 april 2021 worden ongewijzigd
vastgesteld.
3

Lijst van ingekomen stukken

Besluit
De lijst met tot op heden ingekomen stukken wordt voor kennisgeving
aangenomen.
4

Raadsvergadering

Besluit
De raads- en commissievergaderingen worden tot nader order digitaal
gehouden. De agendacommissie spreekt alvast voorkeur uit voor – zo mogelijk
- een fysieke vergadering over de kadernota op 17 juni.
Gezien de conceptagenda van 7 juli wordt alvast 8 juli gereserveerd voor
uitloop.

5

Verschillenanalyses LTA

Besluit
Met de wijziging van de planning van onderwerpen, afgedane onderwerpen,
moties en toezeggingen wordt ingestemd.

Toelichting
326/910: wanneer komt het memo biomassacentrales?
326/848: structuurvisie wind wordt oktober. Kan dat? Wat zijn de
consequenties?
327/62: De uitvoeringsplanning 2021 beheer en onderhoud wegen is
inmiddels t/k naar de raad.
333/1039: met de motie is gevraagd om met de partijen in gesprek te gaan,
niet om de bibliotheekfunctie te evalueren. Is het gesprek aangegaan?
6

Concept agenda's voor de raadscommissies

Besluit
De commissie-agenda's worden besproken en met enkele kleine aanpassingen
vastgesteld.

Toelichting
Bestuursopdracht dorpenbeleid wordt gecombineerd met de al geplande
themabespreking over wijkplatforms in juni of september.
Het B&W besluit over aanbesteding maaien kan gewoon openbaar worden
geagendeerd, met weglating van de niet openbare informatie van de
aanbesteding als zodanig.
Jan-Willem meldt dat LB de initiatiefvoorstellen voor openbaarheid van
agendacommissie en presidium voorlopig niet indient.
7

Overige bijeenkomsten

Besluit
28-4 Workshop accommodatiebeleid. Vervalt. Naar aanleiding van het
raadsdebat en de motie van 21 april over openbaarheid van vergaderingen c.a.
wordt besloten om voorlopig geen informele niet openbare bijeenkomsten te
houden en af te wachten wat daarover in het presidium wordt besloten.
29-4 Themabespreking Toekomst Barneveld. Idem.
20-5 Raadstafel - sociale en maatschappelijke impact corona (met het oog op
de gesprekspartners i.v.m. persoonlijke karakter niet openbaar). -> Fysiek, in
huiskamer Welzijn Barneveld, 6 á 8 gesprekspartners; 1 vertegenwoordiger per
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fractie. Voorzitter/gespreksleider: Shane Lasscher.
31-5 Infobijeenkomst biodiversiteit c.a. - openbaar, zo mogelijk fysiek buiten,
anders via Teams (zonder webcast).
2-6 Raadsinformatiebijeenkomst Passend onderwijs - openbaar, hybride
(digitaal vanuit Lodensteincollege) met webcast.
3-6 Technische informatie-avond kadernota (via Teams deelsessies
mondelinge vragen aan ambtenaren)
5-6 Online ideeënmarkt. Voorzitter / gespreksleider: Henry Buitenhuis.
p.m. (uitgesteld) Schouw Pastoriebos - openbaar, fysiek -> in de loop van
mei/juni of begin sep als voorstel bestem.plan is ingediend.
Nieuw:
Training grondexploitaties en Informatiebijeenkomst grondexploitaties,
toelichting MPG. Akkoord met organiseren hiervan, maar dan gecombineerd en
niet als 2 aparte avonden. Zo mogelijk begin juni, maar mag gelet op de volle
agenda's ook later.
8

Terugblik op raads- en commissievergaderingen
Bespreekpunten voor maandag 10:00 uur indienen bij griffier.

Besluit
Er zijn geen bespreekpunten ingediend.
9

Rondvraag

Besluit
Geen bijzonderheden.
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