BESLUITENLIJST AGENDACOMMISSIE
Datum

:

5 oktober 2020

Aanwezig

:

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

Afwezig

:

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3.

Mededelingen
De heer Schokker meldt dat een fractielid positief is getest op corona en dat als gevolg daarvan een
ander fractielid in quarantaine moet.

4.

Ingekomen stukken
De brief aan een burger over een verbod van gebruik van landbouwgif op gronden in eigendom van
de gemeente wordt gewijzigd vastgesteld. Actie griffier

5.

Besluitenlijst van de vergadering van 14 september 2020
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst wordt besloten om, gelet op de aangescherpte
coronamaatregelen, na de begrotingsbehandeling geen gezamenlijke maaltijd te hebben.

6.

Actiepuntenlijst per 14 september 2020
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

7.

Terugblik bijeenkomst kadernota 17 september en rond de tafelgesprekken 24 september
Kadernota
Op bijeenkomst over de Kadernota wordt positief teruggekeken. Goed om ruimte te krijgen voor
voorstellen vanuit de Raad. Aandachtspunt is prioriteitsstelling door de raad van de bouwstenen,
zoals tijdens bijeenkomst in Luttenberg.
Afgesproken wordt om na de begrotingsbehandeling het hele proces te evalueren. Actie griffier
Rond de tafelgesprek
Er wordt waardering uitgesproken over de goede ambtelijke presentatie over de zebrapaden.
Ook presentatie over IHP was goed. Voor het onderwerp was eigenlijk te weinig tijd. Een discussie
werd door de voorzitter afgekapt terwijl Rond-de-tafelgesprekken daar ook voor zijn.
Agendacommissie verzoekt het IHP te plannen voor een rond de tafelgesprek eind december/begin.
januari 2021 actie college

8.

Voorstel tot vaststelling agenda van de raadsvergadering van 22 oktober 2020
zie agendapunt 9.

9.

Voorstel tot vaststelling agenda rond de tafelgesprek 29 oktober 2020
Besloten wordt om de vergaderingen van 22 en 29 oktober samen te voegen en op 29 oktober te

vergaderen. De vergadering van 22 oktober vervalt.
De agenda wordt dan:
18.30 uur
technische beraad begroting
19.30 uur
raadsvergadering
ong. 21.00 uur
Rond de tafel over de begroting
Voorzitter geeft aan dat enkele wethouders op 29 oktober de raad graag willen bijpraten over de
ontwikkelingen rond boerderij Strunk. Besloten wordt dit verzoek niet te honoreren en dat de
agendacommissie eerst een memo ontvangt. Actie college
10. Vergaderen en corona
Digitaal vergaderen heeft niet de voorkeur van de agendacommissie.
Er wordt een voorstel gemaakt voor een andere inrichting van de raadzaal waarbij alle raadsleden
weer een plek aan de vergadertafel kunnen krijgen. Tussen de raadsleden worden spatschermen
geplaatst. De agendacommissie stemt in met die opzet en ambitie is om dit 29 oktober te realiseren.
De vergadering van 8 oktober zal nog in de huidige setting plaatsvinden.
Ambtenaren en collegeleden krijgen aan de halzijde een plek, dit in verband met looproutes.
Presentielijst wordt door griffier bijgehouden.
Besloten wordt om vanaf nu te vergaderen zonder publiek, pers is welkom. Uitgangspunt bij Rond-deTafel is dat insprekers via MSTeams aan een rond de tafelgesprek kunnen deelnemen. Actie griffier
11. Vergaderschema 2021
De agendacommissie besluit om de donderdagen in 2021 te reserveren, concrete invulling komt de
volgende vergadering aan de orde. Actie griffier
12. I-sessie met de gemeenteraad
Agendacommissie stemt in met behandeling op 3 december. Tijdens het gesprek dient ook
uitdrukkelijk aandacht te zijn voor die zaken waar de raad beleidsmatige keuzes kan maken en zijn rol
kan invullen. Ook voldoende aandacht voor de benchmark en financiële ontwikkeling alsook de
inhoudelijk uitdagingen op dit dossier. De sessie mag langer duren dan een uur Actie college
13. Datum volgende agendacommissie
Besloten wordt de agendacommissie te verschuiven naar 2 november.
14. Lange termijnagenda
De heer Kreule vraagt aandacht voor het bespreken van de financiële kaders rond subsidiebeleid en
de prestatieafspraken. Toegezegd wordt dat hier schriftelijk op wordt gereageerd. Actie college
Agendacommissie roept op om onderwerpen beter te spreiden over de maand zodat niet alle
belangrijke beleidsonderwerpen op dezelfde avond worden gepland. Actie driehoek
15. Lijst van bestuurlijke toezeggingen
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
16. Rondvraag
Op een vraag van de heer Schokker over vrijwilligers in relatie tot evenementenbeleid geeft de
voorzitter aan dat zij graag willen meedenken over evenementen.
Op een vraag van de gemeentesecretaris wordt besloten om in de volgende agendacommissie een
memo te agenderen over stand van zaken m.b.t. de organisatie. Actie gemeentesecretaris
Op een vraag van de voorzitter wordt besloten om na iedere agendacommissie een kort presidium te
beleggen over de stand van zaken m.b.t. corona.
17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

