Besluitenlijst Agendacommissie
Datum

11-10-2021

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), 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.)
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Besluitenlijst agendacommissie
Besluit:

De besluitenlijst van 7 september 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Toelichting:

Naar aanleiding van: Gert Ploeg bedoelde met rondvraag over maaien dat extra
druk nodig was vanuit ambtelijke top en college richting uitvoerder.
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Lijst van ingekomen stukken
Zie ibabs, raad 10 november
Besluit:

B-4.5 Besluit B&W inzake Motie lokaal aanspreekpunt regio Foodvalley wordt
aan de agenda van de cie BST toegevoegd.
4.a

Verschillenanalyses LTA
Besluit:

Actieplan tegen alcohol in het verkeer (123/892) en raadsvoorstel 'Alcohol in
het verkeer terugdringen' (321/N) in samenhang in december agenderen.

Toelichting:

Gelet op de samenhang van deze onderwerpen worden deze gelijktijdig
besproken. Agenderen voor november is, gelet op de voorbereidingstijd (o.a.
overleg over projectplan) niet mogelijk. De bedoeling is het plan breder te
trekken dan 'verkeer'.
4.b

Vooruitblik december 2021 t/m maart 2022
Besluit:

Akkoord met voorlopige planning, behalve maart. Maart lijkt een volle agenda
te worden en is vlak voor de verkiezingen. De agendacommissie vraagt om
onderwerpen zo mogelijk te vervroegen. De energievisie dient bij voorkeur te
worden behandeld in februari i.c.m. de zonneladder.
4.c

Voorstel behandeling begroting 2022
De ontwerp-Programmabegroting 2022 gaat op 15 oktober onder embargo
naar de raad.
Wordt op 21 oktober openbaar. Behandeling in de raad op 10 november.
Voorstel voor extra commissievergadering (omdat 26 oktober te kort na 21
oktober is):
- 1 november: - (fysieke, besloten) technische begrotingsavond (i.p.v.
schriftelijke technische vragenronde) van 19.30 - 21.00 uur
- toelichting op groeiplan (besloten), van 21.00 - 22.00 uur
- 2 november: bespreking begroting 2022 in extra cie BST (i.p.v. 26 oktober).
Tegelijkertijd met maandrapportage september 2021.
Besluit:

Akkoord met het voorstel.
Toelichting:

De opzet van de begrotingsmarkt is fysiek en plenair. Het gaat primair om de
financieel technische uitleg ervan en de wijzigingen ten opzichte van de
Kadernota.
4.d

Behandeling Structuurvisie wind
Planning collegebesluit over Structuurvisie en nota van zienswijzen: 9
november.
* Extra commissie
In de vorige agendacommissie is afgesproken om zo mogelijk een aparte
avond te reserveren voor de behandeling van de Structuurvisie Wind, i.c.m.
diverse brieven (agenderingsverzoeken LB inzake de eerdere brieven van
mei/juni van Actiecomités Voorthuizen en Sterk Tegenwind en de email van 1
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september van Actiecomité Voorthuizen (openbaar maken van initiatieven);
tevens hebben zowel LB als CU gevraagd de brief van Nederwind Netwerk
inzake uitspraak RvS milieubeoordeling windturbinenormen d.d. 10 juli te
agenderen).
Optie: extra commissie op 24 november (indien Structuurvisie tijdig = 11 nov
beschikbaar), anders commissie SAM 1 december.
* Excursie windenergie?
Wethouder Dorrestijn nodigt de raads- en commissieleden uit voor een
excursie naar enkele windprojecten elders in het land.
Eventueel tevens deelname van leden Actiecomités.
Voorstel: vrijdagmiddag 5 november.
Besluit:

Akkoord met het voorstel voor een extra commissievergadering over de
Structuurvisie Wind op 24 november.
Toelichting:

De aanpak van de extra commissie is vergelijkbaar met die van 18 mei: er moet
voldoende tijd zijn voor inspraak en gesprek; insprekers krijgen 2 á 5 minuten
spreektijd; meer insprekers betekent minder spreektijd. De aanpak wordt van
tevoren duidelijk gecommuniceerd.
Van de suggestie voor een werkbezoek wordt met enige terughoudendheid
kennis genomen omdat dit overdag is en de locatie waarschijnlijk vrij ver weg.
Deelname wordt overgelaten aan de individuele leden. Gevraagd wordt om snel
een programma te sturen.
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Raadsvergadering
Besluit:

De conceptagenda voor de raad van 10 november is akkoord.
Als er veel punten zijn voor de meningsvorming, wordt de begintijd van de
raadsvergadering vervroegd naar 18:30 of 19:00 uur.
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Concept agenda's voor de raadscommissies
Voor de commissie GG resteerde slechts 1 onderwerp, dat is toegevoegd aan
cie. Bestuur.
Besluit:

Cie BST 26 oktober:
Van de agenda af: C-3 (autobedrijf: er komt een collegevoorstel/besluit); C-4
(Nairac: eerst reactie college afwachten); Arhi: gezien het besluit van de
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Minister heeft LB geen behoefte meer aan agendering hiervan en anderen ook
niet.
Toevoegen: B-4.5 Besluit B&W inzake Motie lokaal aanspreekpunt regio
Foodvalley.
Cie SAM 27 oktober: aanvang 19.30 uur.
N.B. Mocht er behoefte zijn om het collegebesluit autobedrijf (C-3) te
agenderen, dan wordt dit aan de agenda van de cie BST van 2 november
toegevoegd.
Cie GG 28 oktober vervalt.
Toelichting:

P.S. Verordening Geurhinder is nog toegevoegd bij BST 26 oktober. Het
onderwerp Presentatie inburgering schuift alsnog door naar december.
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Overige bijeenkomsten
1. 13 okt Informatiebijeenkomst. Openbaar (zonder webcast):
19:30-20:20 Presentatie gezondheidshuis.
20:30-21:30 Energie- en Warmtetransitie
2. Raadsinformatiebijeenkomst: Toekomst en ruimtegebruik van de landbouw
17 november of 13 januari (op initiatief van Jaap van den Top)
Doel: bespreking van het thema Toekomst en ruimtegebruik landbouw, mede
n.a.v. WUR-rapport Verkenning naar ruimtegebruik landbouw 2050 voor Regio
Foodvalley. Uitnodigen aantal deskundigen, vertegenwoordigers LTO en andere
boeren, Ondernemersverenigingen
Openbaar; externe voorzitter
Besluit:

13 oktober akkoord; voorzitter / gespreksleider Shane Lasscher.
Het voorstel voor een raadsinformatieavond over Toekomst en ruimtegebruik
landbouw dient breder te worden opgezet en gemotiveerd en kan dan
volgende keer verder worden besproken.
Toelichting:

Bij het voorstel over Toekomst en ruimtegebruik landbouw wordt o.a. gevraagd
of dit niet beter past in een verkiezingsdebat. Indien het een
raadsinformatiebijeenkomst wordt zou een breder perspectief moeten worden
gekozen: behalve landbouw ook o.a. voedsel, economie en natuur.
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Terugblik op raads- en commissievergaderingen
Besluit:
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De kritiek vanuit insprekers op de inspraakavond van 16 september en het
Gesprek van 23 september (Pastoriebos) wordt besproken, evenals de reactie
van G. van den Top (23 september, Schoonengweg). Uitgangspunt is dat de
insprekers/deelnemers in gesprek gaan met de commissieleden, niet
rechtstreeks met het college en dat insprekers respectvol worden bejegend,
wat kritisch bevragen niet uitsluit. De aanmeldtermijn voor insprekers is tot 10
uur de dag voor de vergadering, maar indien de agenda het toelaat gaan we
daar ruimhartig mee om.
N.a.v. presentatie Veiligheidshuis: Presentaties moeten niet te lang duren en er
moet ruimte blijven voor bespreking.
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Rondvraag en sluiting
Besluit:

n.v.t.
Toelichting:

Van den Born: is voor een bijeenkomst in een dorpshuis geen coronapas nodig?
Voor zover bekend zijn dorpshuizen daar vrij in.
Van der Lubbe: Bij de behandeling van de jaarrekening STEV (openbaar
onderwijs) is gesuggereerd om iemand van STEV uit te nodigen in een
commissie om iets te vertellen over de rol van de raad m.b.t. het openbaar
onderwijs. Dit kan de volgende keer worden besproken.
Ploeg: er worden veel informatie- en inloopbijeenkomsten gehouden, soms
gelijktijdig of samenvallend met raads- of commissievergaderingen; het zou
fijn zijn als deze worden gestreamd en terug te kijken zijn. Deze wens wordt
doorgegeven aan de organisatie.
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