Besluitenlijst Agendacommissie
Datum

22-03-2021

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
2

Besluitenlijst agendacommissie

Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3

Lijst van ingekomen stukken

Besluit
Van de lijst ingekomen stukken voor 21 april wordt kennis genomen.
4

Raadsvergadering

Besluit
Naar aanleiding van de vraag of er geen onderwerpen van mei naar voren
kunnen worden gehaald naar april, noemt Jan Luteijn het raadsvoorstel
Wijziging APV - verruiming terrastijden als optie. Dit wordt 23 maart
behandeld in het college. Onder voorbehoud wordt dit toegevoegd aan de
agenda van Bestuur 6 april en raad 21 april.
5

Stand van zaken onderwerpen, moties en toezeggingen LTA (per programma)

Besluit
De agendacommissie stemt in met de wijzigingen LTA, waarbij:
211/404 (breedband buitengebied): voorkeur uitgesproken wordt voor een
separaat raadsvoorstel (om geld dat resteert van de beschikbaar gestelde 2
mln in de algemene reserve te storten) en dit niet via de maandrapportage te
laten lopen.
326/909 (centrumvisie Voorthuizen): Agendacommissie wil de koppeling
centrum- en verkeersvisie niet loslaten. Graag een memo om het ‘losknippen’
te motiveren.

N.B. Inmiddels is besloten een extra verdiepingsslag te maken t.a.v. het verkeer
op de Hoofdstraat en het parkeren in het centrum. Dit betekent dat het
voorstel verschuift naar juli.
Toelichting
321/301 (actualisatie nota wijkplatforms): na de zomervakantie komen de
'wijkplatform' onderwerpen gebundeld op de agenda (in september).
326/949 (Coöperatie Voorthuizen Duurzaam): stand van zaken is nog niet naar
de raad.
6

Concept agenda's voor de raadscommissies

Besluit
De concept agenda's voor de commissies 6, 7 en 8 april worden vastgesteld.

Toelichting
Aan de commissie Bestuur wordt onder voorbehoud toegevoegd: Wijziging APV
- verruiming terrastijden.
Het verzoek van LB om GS uit te nodigen bij het onderwerp
Herindelingsontwerp resp. Dorpenbeleid 2.0 wordt afgewezen.
M.b.t. verzoek CU vergroening schoolpleinen wordt de fractie in overweging
gegeven om dit via schriftelijke vragen aan de orde te stellen.
Railterminal en Rapport kalverensector gaan van BST naar SAM.
Evaluatie energievisie wordt geagendeerd in commissie SAM 18 mei.
Het onderwerp Wijkplatforms wordt geagendendeerd in BST 21 sep.
Voorzitters: 6 april Schipper, 7 april Knapen, 8 april Lasscher.
7

Extra agenderingsverzoeken Lokaal Belang
Betreft: Regionale ruimtelijke verkenning RFV; rol en taken wijkplatforms; ozbverzoek De Belleman. Zie bijlagen.

Besluit
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A-6 RFV ruimtelijke verkenning komt aan de orde in de extra commissie GG 29
april.
B-1.22 kan worden betrokken bij het thema wijkplatforms in BST 21 sep.
C-3 kan worden betrokken bij raadstafelgesprek 14 april, waarbij ook een
dorpshuis wordt uitgenodigd.
8

Overige bijeenkomsten
Overige bijeenkomsten voor raad/commissies
• Raadstafelgesprek over impact corona, met ondernemers -> Voorstel 14
april, zie bijlage.
• Raadstafelgesprek over impact corona, sociaal domein -> Optie 20 mei, zie
bijlage.
• Bezoek / schouw Pastoriebos: in april/mei, bijv. op zaterdagmorgen?
• Uitnodiging BIK voor gesprek met raadsleden over Railterminal en Barneveld
Tomorrow: 15 april 19:00-21:00 uur
• Accommodatiebeleid sport en cultuur, 28 april. Gewijzigde aanpak: eerst
workshop over te ontwikkelen kaders, later gesprek met belanghebbenden. Zie
bijlage.
• Themabijeenkomst Regionale ruimtelijke ontwikkelingen (Ontwikkelbeeld
Regio Amersfoort, Ruimtelijke Verkenning Regio Foodvalley,
Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-RFV): extra commissie GG 29 april
-> Zie bijlage
• Presentatie/bespreking t.b.v. beleidsplan Biodiversiteit -> in reguliere
commissie 11/12 mei of aparte bijeenkomst. Zie bijlage.
• Presentatie/bespreking Puntensysteem Inclusief bouwen -> idem.
N.B. Commissievoorzitters gevraagd voor: 14 april en 29 april.
Raadsinformatieavonden en overige data:
• 24 maart: workshop GVVP
• 28 april: workshop accommodatiebeleid sport en cultuur
• 2 juni Raadsinformatieavond Passend onderwijs
• 8 sep Raadsinformatieavond Armoede en schulden
• 13 okt Raadsinformatieavond p.m.
• 17 nov Raadsinformatieavond p.m.

Besluit
De volgende extra bijeenkomsten worden afgesproken zoals voorgesteld:
• Raadstafelgesprek over impact corona, met ondernemers 14 april (openbaar).
• Raadstafelgesprek over impact corona, sociaal domein 20 mei (besloten).
• Bezoek / schouw Pastoriebos: in april/mei op zaterdagmorgen. (wordt 24
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april)
• Uitnodiging BIK voor gesprek met raadsleden over Railterminal en Barneveld
Tomorrow: 15 april 19:00-21:00 uur
• Accommodatiebeleid sport en cultuur, 28 april. Gewijzigde aanpak: eerst
workshop over te ontwikkelen kaders, later gesprek met belanghebbenden.
Gevraagd wordt om het gesprek met belanghebbenden wel snel na de
workshop te plannen, in elk geval voor de zomer.
• Themabijeenkomst Regionale ruimtelijke ontwikkelingen (Ontwikkelbeeld
Regio Amersfoort, Ruimtelijke Verkenning Regio Foodvalley,
Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-RFV): extra commissie GG 29
april.
• Presentatie/bespreking t.b.v. beleidsplan Biodiversiteit. Aparte bijeenkomst
in april/mei, bij voorkeur buiten.
• Presentatie/bespreking Puntensysteem Inclusief bouwen: i.c.m. biodiversiteit.
Commissievoorzitters: 14 april Buitenhuis, 29 april Lasscher, 20 mei VdBorn.
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Terugblik op raads- en commissievergaderingen
Bespreekpunten dienen uiterlijk maandagochtend te worden gemeld bij de
griffier.
J.W. van den Born namens Lokaal Belang:
* voorzitterschap commissie bestuur
* proces rondom motie vreemd aan de agenda
* spreektijden en interrupties raadsvergadering.

Besluit
Naar aanleiding van de besproken punten worden de volgende afspraken
gemaakt dan wel herbevestigd:
* De commissievoorzitters geven elkaar feedback.
* Motivatie voor meningsvorming wordt gevraagd indien slechts 1 fractie
meningsvorming vraagt.
* Voor de spreektijden voor een motie vreemd aan de agenda overleggen
voorzitter en griffier zo mogelijk vooraf met de fractievoorzitters of tussentijds
via een afzonderlijk (digitaal) overleg.
* Het hanteren van de mute-knop bij sprekers dient te worden overgelaten aan
de voorzitter en ondersteuners.
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Rondvraag en sluiting

Besluit
De voorzitter sluit de vergadering om 20:00 uur.
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