Besluitenlijst Agendacommissie
Datum

15-11-2021

Tijd

18:30 - 19:45

Locatie

Digitaal via Teams

Voorzitter

Burgemeester J.J. Luteijn

1

Opening
Besluit:

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Toelichting:

Aanwezig zijn: Jan Luteijn (voorzitter), Guus Knapen (plv. van Gert Ploeg SGP),
Wilma Heijkoop (CU), Frank van der Lubbe (Pro'98), Maarten Schipper (CDA),
Jan-Willem van den Born (LB), Theo Bos (VVD), Shane Lasscher (plv. van Judith
vd Wildenberg, BI), Janneke Hooijer (ambt. adv.), Iede Bakker (griffier/secr.)
2

Besluitenlijst agendacommissie
Besluit:

De besluitenlijst van 11 oktober 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3

Lijst van ingekomen stukken
Besluit:

Geen onderwerpen toegevoegd.
Toelichting:

B-3.2 (recreatiezonering): ook agenderen op verzoek van LB en BI.
C-1 (Hoevelakenseweg): komt reactie college op.
Reactie college op brief verplaatsing monument Nairac is nog niet 'in aantocht'.
4.a

Verschillenanalyses LTA
Besluit:

Met de verschillenanalyse wordt ingestemd.
Toelichting:

232/17: Notitie parkeerregulering komt in dec t/k naar de raad.
422/952: Groeiplan is geagendeerd voor cie BST 30/11

122/11: Ketenbeleid: voortgangsrapportage komt t/k naar de raad in
december.
332/1061: tussenevaluatie groene schoolpleinen komt t/k naar de raad in
december.
4.b

Vooruitblik febr. 2022 t/m april 2022
Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.
Toelichting:

326/283: Energievisie komt nà zonneladder (en Windvisie en Warmtevisie),
zodat input verwerkt kan worden. Energievisie kan dus niet eerder dan maart
(wel later).
326/871: Dorpenbeleid. Startnotitie komt 1e kwartaal 2022 t/k naar de raad.
Proces loopt nu mee met Omgevingsvisie (minder urgentie door niet doorgaan
herindeling). Nagaan of dit gevolgen heeft voor startnotitie.
5

Fysiek of digitaal vergaderen?
Gezien de corona-ontwikkelingen is het van belang opnieuw te bezien of de
raad en/of commissies in nov/dec fysiek of beter digitaal kunnen worden
georganiseerd.
Besluit:

De commissies in november en december worden weer digitaal georganiseerd,
de raadsvergadering zo mogelijk weer fysiek; de mogelijkheid daartoe zal over
drie weken worden bezien.
Toelichting:

De meesten hebben voorkeur voor fysieke vergaderingen, ook wat betreft de
commissies, maar mede gezien de voor het geheel van het gemeentehuis en de
organisatie geldende regels wordt ingestemd met digitaal vergaderen.
Voordeel daarvan is in elk geval ook dat niet alleen de leden maar ook
insprekers zonder beperkingen en risico's kunnen deelnemen aan het Gesprek
en dat er wat betreft deelnemers ook niet op voorhand beperkingen zijn wat
betreft aantallen.
6

Raadsvergadering
Besluit:

Van de conceptagenda voor de raad van 15 december wordt kennis genomen.
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7.a

Aanpak extra commissie Structuurvisie wind
Besluit:

Over de aanpak van de extra commissie over de Structuurvisie wind worden de
volgende afspraken gemaakt:
1. De vergadering wordt digitaal gehouden (motivatie zie punt 5)
2. Gelet op de eerdere verzoeken van de comités Voorthuizen en Sterk
Tegenwind reserveren we ca. 45 minuten aan het begin van de vergadering
voor een gesprek met beide comités; vervolgens ook de overige insprekers aan
het woord laten en vervolgens de commissiebespreking, waaraan ook weer alle
insprekers/deelnemers op de gebruikelijke wijze kunnen deelnemen.
3. De ruimte voor spreektijd en deelname aan het gesprek is afhankelijk van
het aantal deelnemers. Hiervoor geldt de volgende richtlijn:

•

Tot 8 deelnemers: spreektijd 3 minuten + deelname aan de bespreking
tussen commissie en college.

•

Meer dan 8 deelnemers: spreektijd 3 minuten. Bij meer dan 8
insprekers is het niet realistisch om ook deelname aan de bespreking
tussen commissie en college mogelijk te maken. In dat geval wordt het
Gesprek voor de insprekers beperkt tot de inspraak als zodanig,
inclusief uiteraard het gesprek tussen commissie en insprekers. Na
afronding daarvan gaat de commissie in gesprek met het college.

•

Meer dan 20 insprekers: max. 2 minuten per inspreker; beperkt aantal
vragen door de commissieleden.

7.b

Concept agenda's voor de raadscommissies
Besluit:

De agenda's worden (met enkele aanpassingen) vastgesteld.
Openbaar onderwijs. Bij de volgende agendering (begroting STEV), zal iemand
van het bestuur van STEV worden uitgenodigd om met de commissie in
gesprek te gaan over de rol van de gemeente(raad) m.b.t. openbaar onderwijs.
Vertrouwenspersoon Wmo. Voorafgaand aan de commissie 1 december zal een
kort kennismakingsgesprek worden ingepland.
Toelichting:

7a en 7b als hamerstuk in cie BST maar voor meningsvorming in raad:
voorzitter zal dit aan de commissie voorleggen.

De maandrapportage van oktober wordt nog aan de agenda van de cie BST
toegevoegd.
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Memo natuurinclusief bouwen wordt nog aan de agenda van de cie GG
toegevoegd.
8

Overige bijeenkomsten
Raadsinformatiebijeenkomsten:
- 17 nov Vervalt
- 13 jan Voorstel: Ruimtegebruik landbouw c.a.
Besluit:

Met de voorgestelde opzet voor een raadsinformatieavond op 13 januari over
toekomstgerichte landbouw in samenhang met natuur, economie en gezond
voedsel wordt ingestemd.
9

Terugblik op raads- en commissievergaderingen
Bespreekpunten aanmelden bij de griffier voor maandag 12 uur.
* Van den Born: spreektijden college en raadsleden; duur raadsvergadering.
Besluit:

Raadsvergaderingen moeten niet meer tot na 23:00 uur duren. Voor de
volgende cyclus moet worden bezien of een vergadering met een
begrotingsbehandeling 's middags al kan beginnen.
Toelichting:

Aandachtspunten zijn: te veel punten op de agenda; college neemt te veel
spreektijd, zou zich moeten beperken tot reactie op moties en amendementen
(maar dat leidt waarschijnlijk weer tot onvrede over nauwelijks reageren op
overige vragen en discussies).
Shane wil graag af van de afspraak om punten voor deze terugblik van tevoren
aan te moeten melden.
10

Rondvraag
Besluit:

Geen bijzonderheden.
Toelichting:

De eerste vergadering van de raad in nieuwe samenstelling moet waarschijnlijk
worden verschoven van 24 naar 30 maart i.v.m. langere termijnen rond de
vaststelling van verkiezingsuitslagen.
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