Besluitenlijst Agendacommissie
Datum

07-06-2021

Tijd

18:30 - 19:45

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), Dianne de Kwant (plv.
van Wilma Heijkoop, CU), Frank van der Lubbe (Pro'98), Maarten Schipper
(CDA), Jan-Willem van den Born (LB), Sandra Reemst (VVD), Shane Lasscher
(plv. van JvdWildenberg, BI), Janneke Hooijer, Iede Bakker
2

Besluitenlijst agendacommissie

Besluit
De besluitenlijst van 26 april 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3

Lijst van ingekomen stukken

Besluit
Geen bijzonderheden ter bespreking.
4

Raadsagenda's 17 juni en 7 juli; voorlopige agenda 6 oktober
N.B. Gelet op de hoeveelheid onderwerpen voor 7 juli, is op voorhand 8 juli
gereserveerd voor uitloop.

Besluit
De raadsvergaderingen van 17 juni en 7/8 juli kunnen fysiek, de
commissievergaderingen van juni doen we nog digitaal.
5

Verschillenanalyses LTA

Besluit
De agendacommissie stemt in met de verschillenanalyse, met dien verstande
dat:
326/848 Structuurvisie windenergie de agendacie van mening is dat dit in
oktober geagendeerd moet worden, of dat (via een memo) gemotiveerd moet
worden waarom dit uitgesteld wordt.

N.B. Uitstel van de structuurvisie windenergie wordt in de maandrapportage
van mei gemotiveerd.
In de agendacommissie van september wordt een doorkijk gegeven van te
agenderen onderwerpen in in ieder geval oktober, november, december.
6

Concept agenda's voor de raadscommissies

Besluit
De brieven van Actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE en Sterk Tegenwind
Barneveld worden op een later moment geagendeerd, in combinatie met de
Structuurvisie windenergie.

Toelichting
De leden van de agendacommissie, met uitzondering van Jan-Willem en
Sandra, vinden een extra, afzonderlijke, bespreking van de beide brieven over
windenergie in juni niet wenselijk, mede gelet op de eerdere besprekingen over
windenergie, onder meer de recente bespreking van de RES op 18 mei, waarbij
ook de beide brieven beschikbaar waren. De brieven worden geagendeerd in
combinatie met de bespreking van de Structuurvisie windenergie, naar
verwachting najaar/eind 2021. Voor wat betreft de brief van Actiecomité
Voorthuizen geldt de agendering overigens niet het onderwerp
aansprakelijkstelling; dat hoort bij het college thuis.
7

Overige bijeenkomsten

Besluit
Met de voorgestelde extra bijeenkomsten wordt ingestemd:
• 28 juni 19:30-21:00 uur Workshop Warmtetransitie. Digitaal via Teams,
openbaar maar zonder webcast
• 29 juni 19:30-21:00 uur Informatiebijeenkomst Grondexploitaties,
ambtelijke toelichting MPG c.a. Digitaal via Teams, openbaar maar zonder
webcast
De bijeenkomsten worden ook openbaar aangekondigd. Belangstellenden
kunnen zich melden voor deelname.
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Schema raads- en commissievergaderingen 2022 (gemeenteraadsverkiezingen
maart of november 2022)

Besluit
De vergaderschema's voor 2022 worden vastgesteld.

Toelichting
In het tweede schema moet de eerste vergadercyclus ook een week naar
achteren (raad 9 i.p.v. 2 februari).
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Terugblik op raads- en commissievergaderingen

Besluit
* De hybride webinar-setting van de raadsinformatiebijeenkomst over passend
onderwijs is goed bevallen. Was inhoudelijk ook heel goed. Goed om dit soort
bijeenkomsten vaker te organiseren. Idem raadstafelgesprek corona.
* Ook de digitale ideeënmarkt is goed bevallen. Maar liever niet op
zaterdagochtend.
* Dianne vraagt aandacht voor een consistente lijn van de
commissievoorzitters, bijvoorbeeld bij het hanteren van een maximum aantal
vragen per fractie.
10

Rondvraag en sluiting

Besluit
De voorzitter sluit de vergadering om 19:55 uur.
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