BESLUITENLIJST AGENDACOMMISSIE
Datum

:

10 januari 2019

Aanwezig

:

De heren Dadema (voorzitter), Schokker (GB), Temmink (CDA), Van der Wilt (PvdA),
Mulders (GL), Terlouw (D66), Kreule (VVD), Den Daas (LA), mevrouw Van der Heide
(BB), mevrouw Cornelissen (gemeentesecretaris) en de heer Zijlstra (griffier).

Afwezig

:

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
Geen.
4. Uit te wisselen agendapunten met het presidium
Geen.
5. Besluitenlijst van de vergadering van 29 november 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. Actiepuntenlijst per 29 november 2018
De actiepuntenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
7.

Terugblik rond-de-tafelgesprek 6 december en raadsvergadering 20 december 2018
Geconcludeerd wordt dat wanneer er wijzigingsvoorstellen worden gedaan (zoals bij de uitgaande
brief) deze eerder bij de raadsleden bekend moeten zijn.
Verder wordt vastgesteld dat afspraken helder moeten zijn. De laatste keer was er sprake van
verschillende interpretaties en dat moet worden voorkomen.

8.

Voorstel tot vaststelling agenda rond-de-tafelgesprekken 17 januari 2019
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Aansluitend (rond 20:15 uur) Informatiebijeenkomst over energie. Onderwerpen uit het memo
komen beeldvormend aan de orde.

9.

Informatiebijeenkomst op 24 januari 2019 over woningbouwlocaties in Heino
De agendacommissie twijfelt over de meerwaarde van deze bijeenkomst omdat er op 16 januari
een vergelijkbare bijeenkomst voor de inwoners is. Actie griffier

10. Voorstel tot vaststelling agenda raadsvergadering 31 januari 2019
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
11. Voorstel tot vaststelling agenda rond-de-tafelgesprek 31 januari 2019

Agenda wordt aangepast aan het memo. Essentie van de vergadering zit in punt 2, de
verdiepingsslag energiemix.
12. Aanschaf apparatuur De Gunne en Schoonheeten
De agendacommissie stemt in met de aanschaf.
13. Stroom/beslisschema vergaderingen
De agendacommissie neemt kennis van het schema en ziet het vooral als een intern
werkdocument voor zowel de commissie als de griffie.
14. Afhandeling brieven woningbouwlocaties Heino
Brief wordt op onderdelen aangepast (inspraak bij rond-de-tafelgesprekken, 24 januari [zie
hiervoor] en proactief informeren over eindadvies). Actie griffier
15. Vaststelling vergaderfrequentie agendacommissie
De agendacommissie besluit tot maandelijkse vergaderingen, evaluatie over 3 maanden.
Agendacommissie stemt er mee in dat dan nog niet alle stukken beschikbaar zijn. Memo’s over
informatiebijeenkomsten dienen wel geagendeerd te worden.
16. Lijst van bestuurlijke toezeggingen
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
17. Lange termijnagenda
Hiervan wordt kennis genomen. Voorzitter verzoekt de fractievoorzitters in hun fractie te
bespreken bij welke onderwerpen de raad vooraan in het proces wil zitten en welke onderwerpen
eventueel toegevoegd moeten worden. Actie fractievoorzitters
18. Rondvraag
Op een vraag van de voorzitter geven de fractievoorzitters aan dat voor de verkiezingsborden voor
provinciale staten dezelfde werkwijze kan worden gehanteerd als bij de
gemeenteraadsverkiezingen.
Voorzitter komt terug op een vraag van de heer Mulders over een stembureau bij het NS-station in
Raalte. Actie voorzitter
Naar aanleiding van vragen van de heer Mulders over 100 jaar algemeen kiesrecht adviseert de
voorzitter hem om met een voorstel te komen.
19. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:10 uur.

