BESLUITENLIJST AGENDACOMMISSIE
Datum

:

20 december 2021

Aanwezig:

De heren Dadema (voorzitter), Schokker (GB), Temmink (CDA), Mulders (GL), Kreule
(VVD), Moorman (D66), Den Daas (LA), Nijboer (BB), Van der Wilt (PvdA), Knipping
(toekomstig griffier), mevrouw Cornelissen (gemeentesecretaris) en mevrouw Klein
Wolterink (plv. griffier) .

Afwezig :

De heer Zijlstra (griffier)

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Update corona wordt besproken bij de rondvraag.

3.

Mededelingen
Geen

4.

Ingekomen stukken.
a.Uitnodiging Hoftheater: is niet meer relevant i.v.m. de aangescherpte maatregelen rondom Covid19.
b.Verzoek inwoner aan gemeenteraad verbod landbouwgiffen
Concept antwoordbrief opstellen, opnieuw agenderen voor de agendacommissie van 17 januari
2022
Actie: griffier

5.

Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van 22 november 2021
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Actiepuntenlijst per 22 november 2021
De actiepuntenlijst wordt conform vastgesteld.
7.

Terugblik raadsvergadering van 2 en 16 december en de raadsvergaderingen van 25 november en
9 december.
De meningen lopen uiteen over het opiniërende debat m.b.t. het principeverzoek uitbreiding
varkenshouderij Heetenseweg 9A-9C tijdens de raadsvergadering van 25 november. Conclusie is
dat dit de 1e keer is dat het college een dergelijke vraag op deze manier neerlegt bij de
gemeenteraad.
Belangrijk leerpunt is dat helder moet zijn wat de gemeenteraad nodig heeft om het juiste gesprek
met elkaar te kunnen voeren. Dit vergt voorbereiding zowel vanuit het college als vanuit de
agendacommissie om te beoordelen of de juiste informatie/ het juiste afwegingskader beschikbaar
is.
Voor wat betreft de discussie in de rond de tafel als ook in de gemeenteraad over Erven in beweging
is de conclusie dat dit veel tijd heeft gekost en dat er tijdens de rond de tafel veel technische vragen
zijn gesteld, die vooraf (ambtelijk) afgehandeld hadden kunnen worden. Hier kunnen de fracties zelf
scherper op zijn.

7a. Debat over de Productie
De agendacommissie besluit de agenda van de rond de tafel van 13 januari conform het
voorliggende memo vast te stellen, waarbij agendapunt 8 het eerste bespreekpunt wordt
(agendapunt 5). Overige punten aansluitend.
Technische vragen kunnen worden aangeleverd tot en met zondag 9 januari 2022 via de griffie,
maar als dat eerder kan is dat wenselijk. De reeds ingediende vragen worden zo snel mogelijk
beantwoord.
Op verzoek van Alexander Kreule wordt bij het agendapunt integrale businesscase Huisvesting,
TGW, Klimaat & duurzaamheid Gemeentehuis voorafgaand aan de rond-de-tafel informatie
toegevoegd over de verhuurmogelijkheden. Actie: voorzitter
8.

Voorstel tot vaststelling agenda rond-de-tafel van 13 januari 2022 (1)
wordt gewijzigd vastgesteld, zie agendapunt 7a.

9.

Voorstel tot vaststelling agenda rond-de-tafel van 13 januari 2022 (2)
vervalt

10. Voorstel tot vaststelling agenda raadsvergadering van 20 januari 2022
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 10c en 10d vervallen. Toegevoegd agendapunt: Debat over
de Productie.
11. Lange Termijn Agenda
De LTA moet geactualiseerd worden. De aangepaste versie wordt in de agendacommissie van 17
januari 2022 besproken. Actie: griffier / bestuurssecretaris
12. Lijst van Bestuurlijke Toezeggingen
Toevoegen toezegging wethouder Wagenmans om in gesprek te gaan met de bewoners van de
Lenteweg in Heino. Actie: griffier
13. Memo aan agendacommissie inplannen raadswerkgroep Knooppunt Raalte januari 2022
De raadswerkgroep Knooppunt Raalte wordt gepland aansluitend aan de agendacommissie van 17
januari 2022. Informeren leden raadswerkgroep actie griffier
14.

Vergaderschema 2022
Het vergaderschema 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

15. Rondvraag
Alexander Kreule vraagt om nadere informatie voor de politieke partijen met betrekking tot de
verkiezingen. Actie: voorzitter
De voorzitter gaat kort in op de situatie rondom corona. Van groot belang zijn de steunpakketten. De
gemeente probeert zo goed mogelijk contact te houden met de ondernemers. De impact is groot en
Martijn doet een oproep aan een ieder om zorgelijke signalen te melden. De financiële impact is
groot, maar de emotionele impact is minstens zo groot. Ook goede ideeën en voorbeelden graag
doorgeven.
16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

