Besluitenlijst Agendacommissie
Datum

12-04-2021

Tijd

18:45 - 19:15

Locatie

Digitaal via Teams

Voorzitter

Burgemeester J.J. Luteijn

Toelichting

Extra agendacommissie over toekomstscenario.

1

Opening en vaststellen agenda

Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Toelichting
Aanwezig: Jan Luteijn (voorzitter), Gert Ploeg (SGP), Wilma Heijkoop (CU),
Martin Lentink (Pro’98), Maarten Schipper (CDA), Jan-Willem van den Born (LB),
Sandra Reemst (VVD), Judith van den Wildenberg (BI), Janneke Hooijer
(ambt.adv.), Iede Bakker (griffier)
2

Beleggen van extra themabijeenkomst ter voorbereiding van Hoofdlijnennotitie
Ontwikkelscenario's gemeente Barneveld
Aan de agendacommissie,
Hierbij nodig ik jullie uit voor een extra agendacommissie a.s. maandagavond
18:45 tot uiterlijk 19:15 uur. Dit n.a.v. de afspraak gisteravond in de
commissie GG om een extra themabijeenkomst te beleggen ter voorbereiding
van de Hoofdlijnennotitie Ontwikkelscenario’s gemeente Barneveld. Hieronder
enkele aandachtspunten ter bespreking en ter voorbereiding, zodat je dit
desgewenst ook vooraf af kunt stemmen binnen je fractie.

•

Planning: tenminste 1 dagdeel; bij voorkeur donderdagavond 29 april*

•

Openbaar of besloten

•

Fysiek of digitaal. In de commissie bestond voorkeur voor fysiek, maar
in het presidium is vorige week nog afgesproken om in elk geval tot
juni niet fysiek te vergaderen.

•

Voorbereiding: Er wordt in aanvulling op de hoofdlijnennotitie een
discussienotitie voorbereid over de te bespreken thema’s. Hebben we
daarmee voldoende informatie? Is er behoefte om ons te laten
spiegelen door (externe) deskundige(n)?

•

Aanpak; gespreksleider
*De al op 29 april geplande commissie over de ruimtelijke trajecten

schuift dan door naar mei. Opties: indien mogelijk combineren met
commissie GG 12 mei of SAM 18 mei, anders extra commissie 25 mei.
Groet, Iede

Besluit
Planning: donderdag 29 april vanaf 19:00 uur. De op 29 april al geplande
commissievergadering schuift dan door naar mei.
Openbaar of besloten. Jan-Willem stelt voor om gelet op de aard van het
onderwerp een informeel dus besloten overleg te organiseren. De overigen
stemmen daarmee in, behalve Martin die pleit voor openbaarheid. Daarop volgt
een korte discussie, waarbij Wilma aangeeft dat zij ook wel open staat voor
openbaarheid en Jan-Willem dat ook bespreekbaar vindt. Uiteindelijk wordt
afgesproken om er een informeel dus besloten overleg met brainstormkarakter
van te maken, vergelijkbaar met andere brainstormbijeenkomsten zoals de
recente workshop over het GVVP, zonder verslaglegging.
Fysiek of digitaal. Een bijeenkomst als deze zou bij voorkeur fysiek moeten
plaatsvinden, maar gezien de omstandigheden wordt node ingestemd met een
digitale bijeenkomst.
Voorbereiding: met een aanvullende discussienotitie is er voldoende informatie
beschikbaar.
Aanpak: Jan-Willem en Sandra zullen samen met Iede en de betrokken
ambtenaren de aanpak voorbereiden. Gespreksleider kan weer Co Verdaas zijn
of een vergelijkbare deskundige.
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Sluiting

Besluit
De voorzitter sluit de vergadering om 19:20 uur.
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