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Actiepuntenlijst

Agendapunt

Verantwoordelijken

Deadline

Status

Agendacommissie 14-02-2022 9 Terugblik vorige raadsvergadering van 20 januari 2022, rond-de-tafelgesprekken van 27 januari en 10 februari 2022
1014.

Presentaties rond de tafel gesprekken

Knipping, C
Nijman, A.

01-04-2022

Verlopen

Toelichting actiepunt
De griffier vraagt naar de ervaring met de presentatie van de Kracht van Raalte en de profielen adviesraad op 27 januari. De agendacommissie is van mening dat
deze korter had gekund en wenst presentaties van maximaal 10 minuten. Een presentatie moet toegevoegde waarde hebben op datgene wat er al ligt [actie
griffier & gemeentesecretaris].
Agendacommissie 04-04-2022 14 Memo opengevallen functies na nieuwe gemeenteraad
1031.

Namen doorgeven vacante posities en steunfractieleden iBabs

Booijink, A.
Folgers, Niels
Kreule, A.H.
Mulders, R.
Nijboer, B.J.M.
Schokker, J.G.
Wilt, A. van der

14-04-2022

Verlopen

Toelichting actiepunt
De griffier licht het memo toe en vraagt ook namen voor steunfractieleden door te geven aan de griffie indien zij een iBabs account ter beschikking gesteld
moeten worden. Mevrouw Van der Heide vraagt of daar een maximum aan zit. De voorzitter geeft aan dat op voorhand niet te hebben, gedacht wordt aan 5-10
leden en mochten de aanvragen echt teveel worden, zal de griffie contact opnemen. De heer Van der Wilt geeft aan dat hoogstwaarschijnlijk Ben Nijboer
langstzittend raadslid is in plaats van hijzelf. Ook stelt hij zijn lid van het Toezichthoudend orgaan primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte vacant. De heer
Melenhorst geeft aan dat de Raad van Subsidiënten van de IJsselacademie is opgeheven. De heer Mulders vraagt of er nog meer regionale raadswerkgroepen in
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het leven worden geroepen. Bij de griffier is dat vooralsnog niet bekend, maar nieuwe raadswerkgroepen zullen via de agendacommissie worden doorgeleid.
Afgesproken wordt zowel de namen voor de opengevallen plekken als steunfractieleden voor iBabs door te geven aan de griffie [actie fractievoorzitters].

Toelichting Mulders, R.
e-mail met gevraagd informatie verstuurd

Toelichting Nijboer, B.J.M.
Peter van Savoyen is beschikbaar voor de vacante positie Toezichthoudend orgaan primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte.
Namen steunfractieleden (t.b.v. toegang tot I-Babs) zijn doorgegeven.
Agendacommissie 09-05-2022 3 Mededelingen
1038.

Programma, locatie en genodigden heisessie 9 juli

Knipping, C

30-05-2022

Openstaand

Toelichting actiepunt
De griffier kondigt een heisessie aan tussen het nieuwe college en de raad op zaterdag 9 juli vanaf 09.30 uur. Het programma en de locatie volgt bij de
agendacommissie van 30 mei. De heer Kreule vraagt of steunfractieleden ook zijn uitgenodigd. De heer Van der Wilt zou daar wel voorstander van zijn. De
griffier neemt dit in overweging en komt er op terug bij het programma.
Agendacommissie 09-05-2022 15 Rondvraag
1039.

Samenstelling raadswerkgroep raadsagenda

Booijink, A.
Folgers, Niels
Kreule, A.H.
Mulders, R.
Nijboer, B.J.M.
Schokker, J.G.
Wilt, A. van der

30-05-2022

Openstaand

Toelichting actiepunt
De heer Nijboer vraagt naar de opvattingen voor het vervolgproces van de raadsagenda. De leden van de agendacommissie delen hun beelden. Afgesproken
wordt dat elke fractie één raadslid laat deelnemen aan een werkgroep "raadsagenda", ondersteund door de griffier. Deze krijgt de opdracht om voor de zomer
met drie varianten te komen inclusief een tijdpad [actie fractievoorzitters].
1040.

Bijeenkomst profiel nieuwe griffier

Schokker, J.G.

30-05-2022

Openstaand

Toelichting actiepunt
De heer Schokker geeft aan dat Necker van Naem de begeleiding zal verzorgen van het profiel van de nieuwe griffier. Hij vraagt of er een afzonderlijke avond of
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aansluitend aan een rond de tafel gesproken kan worden met de raad over dit profiel. De agendacommissie heeft de voorkeur aansluitend aan een rond de tafel
of een raadsvergadering, wellicht 9 juni. De voorzitter vraagt aandacht wat de bedoeling van deze sessie is, wordt de raad bijvoorbeeld geïnspireerd met een
aantal profielen? de heer Schokker zegt toe in de agendacommissie van 30 mei terug te komen met een concrete datum en voorstel [actie voorzitter
werkgeverscommissie].
Agendacommissie 17-01-2022 15 Rondvraag
992.

Organiseren bijeenkomst over het financiële beeld van de gemeente

Nijman, A.

31-05-2022

Openstaand

Toelichting actiepunt
De heer Van der Wilt vraagt na de verkiezingen een avond te organiseren over het financiële beeld van de gemeente. De voorzitter stelt voor dit op het moment
van het uitbrengen van de meicirculaire te doen [actie gemeentesecretaris].
Agendacommissie 09-05-2022 7 Terugblik vorige rond-de-tafelgesprekken van 14, 21 en 28 april en de raadsvergadering van 21 april 2022
1045.

Afspraken rond de tafels

Knipping, C

01-07-2022

Openstaand

Toelichting actiepunt
De heer Folgers vraagt wat de afspraken zijn in de rond-de-tafel rondom het vragenstellen. Worden eerst alle vragen geïnventariseerd en krijgt dan de
portefeuillehouder het woord. Of kan dat meteen al na een vraag. De agendacommissie concludeert dat er verschillend mee om wordt gegaan en soms is voor
beide wat te zeggen. De griffier stelt voor dit punt in een voorzittersoverleg in te brengen. Hij merkt op dat er zo meer "informele" afspraken zijn gemaakt over
de rond-de-tafel die nergens goed vastliggen. Wat hem betreft worden daar met de nieuwe voorzitters heldere afspraken over gemaakt [actie griffier].
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