Besluitenlijst Agendacommissie
Datum

06-09-2021

Tijd

18:30 - 19:45

Locatie

Digitaal via Teams

Voorzitter

Burgemeester J.J. Luteijn
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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), Roel van den Broek (plv. van Maarten Schipper,
CDA), Marleen Blankenburgh (plv. van Jan-Willem van den Born, LB), Sandra
Reemst (VVD), Shane Lasscher (plv. van Judith vd Wildenberg, BI), Janneke
Hooijer, Iede Bakker
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Besluitenlijst agendacommissie 7 juni 2021
Besluit:

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Digitaal of fysiek vergaderen
In mei/juni is in presidium en agendacommissie afgesproken om vanaf
september ook de raadscommissievergaderingen weer fysiek te doen, indien
de maatregelen niet verscherpt worden. Op basis van de huidige informatie
kunnen de raads- en commissievergaderingen dus fysiek worden gehouden.
Vraag: indien de 1,5 meter maatregel wordt afgeschaft, laten we die dan zelf
ook meteen los?
Agendacommissie zelf: digitaal of fysiek? Of hybride.
Besluit:

Net als de raadsvergaderingen kunnen nu ook de commissievergaderingen
fysiek worden gehouden.
Overige vergaderingen: voorkeur voor zoveel mogelijk weer fysiek vergaderen.
De agendacommissie zelf: volgende keer nog digitaal en daarna verder kijken.
Wisselend digitaal en fysiek is ook een optie.
Nadere afspraken over de gevolgen van het eventueel afschaffen van de 1,5
meter beperking worden overgelaten aan het presidium.

4.a

Lijst van ingekomen stukken
Besluit:

Het agenderingsverzoek van LB inzake verkeer Garderen wordt toegevoegd.
Verder zijn er geen agenderingsverzoeken (behalve die onder punt 4b).
4.b

Brieven Actiecomité Voorthuizen NEE en Sterk Tegen Wind Barneveld.
Besluit:

Het verzoek van Lokaal Belang om de eerdere brieven van de twee actiecomités
alsnog te agenderen wordt afgewezen. Dat geldt ook voor het aanvullende
verzoek van Marleen om de email van 1 september van Actiecomité
Voorthuizen (openbaar maken van initiatieven) en brief A-4 (Nederwind
Netwerk inzake uitspraak RvS milieubeoordeling windturbinenormen) daarbij te
agenderen.
De agendacommissie vindt het logischer om alle brieven te betrekken bij een
integrale bespreking van het definitieve voorstel voor een Structuurvisie Wind
van het college aan de raad. Daarvoor moet dan wel een hele avond worden
gereserveerd, zo mogelijk een aparte avond medio of eind november en
uiterlijk de commissie-avond van 1 december.
Volgende keer worden hierover nadere afspraken gemaakt.
Toelichting:

De optie van een raadstafelgesprek wordt genoemd. De leden staan sowieso
open voor gesprek en dat hoeft niet in een standaard commissie-setting, maar
de optie van raadstafelgesprek lijkt niet zo geschikt. In elk geval is voldoende
tijd en ruimte van belang. Overigens staan de fracties altijd open voor
gesprekken met burgers en comités.
De agendacommissie vindt de toon van de brieven van met name Actiecomité
Voorthuizen niet goed. In de commissie van 18 mei bleek dat het gesprek wel
op redelijke toon kan worden gevoerd; hopelijk lukt dat de volgende keer ook.
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Raadsvergadering 6 oktober
Besluit:

Met de conceptagenda voor de raad van 6 oktober wordt ingestemd.
6.a

Verschillenanalyses LTA
Besluit:

Met de verschillenanalyse wordt ingestemd.
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Toelichting:

Opgemerkt wordt dat onderwerpen verschuiven. Uitstel moet goed worden
gemotiveerd. Worden achterstanden ingehaald? Is er geen integrale
prioriteitstelling gewenst? N.a.v. deze constatering/vraag wordt ambtelijk

toegelicht dat verschuivingen in de LTA altijd gemotiveerd worden. Er kan
geconstateerd worden dat optimistisch gepland wordt/werd. N.a.v. de motie
'realistische planning' zal het college hierover een memo aan de raad sturen.
Daarin wordt ook een relatie gelegd met het te verschijnen groeiplan. Ook zal
de raad een rol krijgen bij de prioritering (iets erbij, iets eraf).
6.b

Vooruitblik nov 2021 t/m feb 2022
Besluit:

Van de vooruitblik nov-feb wordt kennis genomen.
Structuurvisie Wind: zie punt 4b.
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Commissievoorzitters
De fractie ChristenUnie draagt Lukas Scheijgrond voor als commissievoorzitter
in de plaats van Henk Wiesenekker (omdat Henk de rol van fractievoorzitter op
zich heeft genomen). Voorstel: Lukas Scheijgrond aanwijzen als
commissievoorzitter en de aanwijzing van Henk Wiesenekker als
commissievoorzitter intrekken.
Besluit:

De agendacommissie trekt de aanwijzing van Henk Wiesenekker als
commissievoorzitter in en wijst Lukas Scheijgrond aan als commissievoorzitter.
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Concept agenda's voor de raadscommissies
Besluit:

* Pastoriebos: t.b.v. de inspraak wordt een extra commissievergadering
georganiseerd op 16 september (aansluitend aan de schouw): 20:30-22:00 in
de raadzaal. Als er meer mensen belangstelling hebben om de schouw bij te
wonen, is het goed om daar extra tijd voor te reserveren, bij voorkeur op de
voorafgaande middag. Dit wordt georganiseerd.
* Het agenderingsverzoek van CU over inburgering kan worden gecombineerd
met een informatiebijeenkomst over inburgering in oktober.
* Locatie milieustraat: aan het college wordt gevraagd om te bezien of een deel
van de informatie in de geheime bijlage over alternatieve locaties kan worden
opgenomen in het raadsvoorstel, zodat ook de alternatieven kunnen worden
besproken in de openbare vergadering. Als dat niet lukt, of als er evengoed
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behoefte is om door te praten over de geheime bijlage(n), dan kunnen de
deuren worden gesloten en in besloten setting verder vergaderd.
Toelichting:

Gert Ploeg vraagt of het voorstel milieustraat nog enige tijd kan worden
aangehouden, omdat dit ook Scherpenzeel kan raken. Het college zal
doorschuiven minder handig vinden voor de planning, maar onmogelijk is het
niet. In het voorstel wordt de positie van Scherpenzeel genoemd, zodat dit in
de bespreking kan worden betrokken.
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Overige bijeenkomsten
N.B. Het aantal extra informatiebijeenkomsten loopt snel op!
8 sep Raadsinformatieavond armoede en schulden (openbaar, fysiek in de
raadzaal + webcast)
27 sep Training P&C (besloten, digitaal of fysiek)
28 sep Bezoek Optisport (openbaar, fysiek, extern)
29 sep Workshop Parkeren in B'veld centrum (openbaar, fysiek, geen webcast)
13 okt? Info inburgeringsbeleid (openbaar, fysiek, geen webcast). Alternatief:
combinatie met SAM 22-9 of 27-10
Nog in te vullen:
- Info / workshop warmtetransitie, incl. terugkoppeling opbrengst dorpstoer
(okt)
Gereserveerde raadsinformatieavonden:
13 okt (inburgering?)
17 nov p.m.
13 jan p.m.
Besluit:

Met de voorgestelde bijeenkomsten wordt ingestemd, behalve het bezoek aan
Optisport omdat september anders te vol wordt. Afgesproken wordt om dat
naar volgend jaar door te schuiven en in het vervolg tweejaarlijks.
De informatiebijeenkomst over inburgering kan eventueel op 13 oktober, maar
indien er voldoende ruimte is op 27 oktober kan het ook i.c.m. commissie
SAM. (Graag met gespreksvoerder erbij.)
10

Openbaarheid agendacommissie
In het presidium is in mei besproken of de agendacommissie openbaar kan
vergaderen. Dit voorstel wordt verder besproken in het presidium van 15
september.
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De agendacommissie kan desgewenst haar advies hierover meegeven aan het
presidium.
Besluit:

De agendacommissie adviseert in meerderheid negatief over het voorstel om
de agendacommissie openbaar te laten vergaderen.
Toelichting:

Marleen is voor openbaarheid, de overigen tegen (Sandra: 'aarzelend tot
tegen'). Sommigen verwachten meer discussie 'voor de bühne' en juist meer
politisering.
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Terugblik op raads- en commissievergaderingen
Te bespreken onderwerpen moeten uiterlijk maandagochtend zijn ingediend
bij de griffier.
* Jan-Willem: haastwerk debat kadernota.
* College: bespreking onderwerp houtstook warrig; waarom agendering op dat
moment en op die manier?
Besluit:

Hierover behoeven geen besluiten te worden genomen.
Toelichting:

* De overigen herkennen het gevoel van Jan-Willem niet of minder. Bij dit soort
debatten gaat de tijd altijd wat dringen en ontstaat er behoefte aan afronding.
Er moet wel voldoende tijd zijn om zorgvuldig te kunnen stemmen.
* Het onderwerp houtstook kwam inderdaad niet goed tot z'n recht.
Agendering en aanpak van zo'n onderwerp (waaronder de rol van deskundigen)
moet beter.
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Rondvraag en sluiting
- Voorstel bezoek aan Optisport: 28 september van 19:00 - 20:30 uur bezoek
aan De Eng en De Heuvelrand in Voorthuizen.
- Toezegging Raad 17 juni (3:33 uur): de wethouder stelt voor in de
auditcommissie een toelichting te geven op de algemene uitkering. Dit voorstel
voorleggen aan de agendacommissie.
Besluit:

Gert Ploeg vraagt aandacht voor knelpunten in het maaiwerk in de gemeente.
De burgemeester meldt dit in het college en leden kunnen het desgewenst aan
de orde stellen, bijvoorbeeld in de commissie-rondvraag.
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Toelichting:

Optisport: zie punt 9.
Informatie over algemene uitkering: dit is bedoeld voor de auditcommissie.
De voorzitter sluit de vergadering om 20:00 uur.
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