Besluitenlijst van de agendacommissie van 9 januari 2017 18.30 uur
Aanwezig:

-

dhr. P. Wijers (plv. fractievoorzitter DGP)
mevr. S.M.S. De Vito - van den Bouwhuijsen (fractievoorzitter VVD)
dhr. L.J.G.J.M.I. Tonnaer (fractievoorzitter PvdA)
mevr. S.J.M. Doorenbos (fractievoorzitter GroenLinks)
dhr. F.M.M. Jongen (fractievoorzitter CDA)
dhr. J.D. Boot (fractievoorzitter ZZP)
dhr. W. Gradisen (voorzitter)
mevr. J.A.G. Smits- de Kinkelder (secretaris)
dhr. L.W.A.M. Berben (griffier; besluitenlijst)
mevr. A. Voorhuis (ambtenaar openbare orde en veiligheid): bij punt
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Afgemeld:

-

dhr. G.A.J. Mulders (fractievoorzitter DGP)

1.
Opening
De heer Gradisen heet iedereen van harte welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de
heer Mulders. Op verzoek van de heer Gradisen wordt agendapunt 10 ((laag water Maas) naar voren
gehaald i.v.m. aanwezigheid mevr. Voorhuis, medewerker Openbare Orde en Veiligheid. Dhr.
Gradisen deelt mede dat oud-raads- en commissielid van de PvdA, Bert Kapteijn, op 7 januari jl. is
overleden. Dhr. Tonnaer (PvdA) licht toe dat Bert Kapteijn al langere tijd ziek was maar dat het
overlijden toch nog onverwacht kwam. Hij deelt verder mede dat de crematie op vrijdag 13 januari as.
plaatsvindt in Nijmegen. Afgesproken wordt dat het college een brief namens college en raad zal
sturen aan de nabestaanden en dat tijdens de eerstvolgende raadsvergadering 1 minuut stilte in acht
wordt genomen.
1a.
Laag water in de Maas
Na een kort voorstelrondje gaat dhr. Gradisen in op het laag water in de Maas. Een schip met
benzeen heeft op 29 december jl. in dichte mist een deel van het stuwcomplex bij Grave kapot
gevaren. Het water van de Maas is daarna in een enorm tempo gezakt. Betreft een scenario waar
niemand rekening mee heeft gehouden. Er is n.a.v. de aanvaring veel contact geweest met
Rijkswaterstaat.
Dhr. Gradisen geeft aan dat hij laat op de hoogte is gesteld. Hij deelt desgevraagd mede dat er geen
GRIP-fase is afgekondigd. Er komt nog een integrale evaluatie waarom door de burgemeester is
gevraagd. In onze gemeente hebben in ieder geval De Driessen, Leisure Lands en de familie De
Roeper, eigenaar van een woonboot, schade ondervonden. De schade bij El Dorado en De Dolfijn lijkt
mee te vallen. Door het aanbrengen van planken bij de keersluis loopt er nu geen water meer weg uit
de Mookerplas. Lage waterstand heeft geleid tot het scheef gaan liggen van woonboten in meerdere
gemeenten. Er is snel contact gezocht met de bewoners van deze woonboten. In Gennep betreft het
17 woonboten en in Mook één. Er hebben inmiddels twee bijeenkomsten plaatsgevonden waarvoor
alle bewoners van de woonboten zijn uitgenodigd. De familie De Roeper woont nu tijdelijk in een
vakantiewoning.
Dhr. Gradisen deelt verder mede dat raad- en commissieleden via een e-mail bericht op de hoogte zijn
gebracht. Verwachting (zoals afgestemd met Rijkswaterstaat) was toen dat het water niet verder zou
zakken, maar dat bleek toch het geval te zijn. Op dinsdag10 januari a.s. zal Rijkswaterstaat een
tijdelijke oplossing presenteren. Op donderdag 12 januari a.s. vindt een, door de gemeente
georganiseerde, bijeenkomst voor alle gedupeerden binnen Mook en Middelaar plaats. De heer
Gradisen spreekt zijn waardering uit voor de werkzaamheden van de medewerkers van de gemeente
en de brandweer. Desgevraagd delen mevr. Voorhuis en de heer Gradisen mede dat spullen die in
de Maas worden aangetroffen zo mogelijk worden verwijderd en dat de dijken nu goed geïnspecteerd
kunnen worden. Mevr. Voorhuis deelt mede dat het doel op korte termijn is om het waterpeil langzaam
weer te laten stijgen. De stuw bij Sambeek, waar nu gebrek aan tegendruk is, wordt gemonitord.
Duidelijk is dat het definitieve herstel van het stuwcomplex bij Grave enige tijd zal gaan duren.
2.
Verslag bijeenkomst 21 november 2016
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
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mevr. De Vito (VVD): opvallende opmerking van de heer Gradisen over het standaard stemmen tegen
de begroting. Dhr. Gradisen geeft aan dat dit, zoals ook aangegeven in de verslaglegging, is
opgemerkt als feitelijke constatering. Het is zowel elders als bijvoorbeeld in de vorige bestuursperiode
binnen onze gemeente minder gebruikelijk dat de oppositie als het ware standaard tegen de begroting
stemt. Uiteraard is en blijft het laatste woord aan de politiek zelf, zo ook een oordeel.
Dhr. Tonnaer (PvdA): zijn er nog ontwikkelingen inzake de Rekenkamer? Dhr. Berben: ja, minister
Plasterk heeft inmiddels gereageerd op vragen over de toekomst van de rekenkamer. Duidelijk is dat
hij bij zijn standpunt blijft dat de rekenkamerfunctie (waaronder de rekenkamercommissie) wordt
afgeschaft en dat alleen de rekenkamer overblijft. Gelet op het feit dat het hier een zwaardere variant
betreft dan de rekenkamercommissie, wordt op regionale samenwerking aangestuurd. Dhr. Berben
zal de brief van Plasterk met antwoorden op diverse vragen hierover aan de leden van de
agendacommissie mailen.
Mevr. De Vito (VVD) en dhr. Boot )(ZZP): ook met oudjaarsdag en de dagen daaraan voorafgaand
weer veel harde knallen. Dhr. Gradisen: er is ook gemeld bij de politie en er is ook heel veel controle
geweest met extra inzet op oudjaarsdag, maar de kans is klein dat de politie daders daadwerkelijk op
heterdaad kan betrappen. Heb wel de hoop dat als vuurwerk gepaard gaat met vernielingen de
schade op de daders kan worden verhaald. Dat vraagt ook dat eventuele getuigen zich melden. Die
oproep heeft de burgemeester via Ter Sprake ook gedaan.
3.
Agenda gecombineerde commissievergadering SL en GB op 18 jan. 2017
Besloten wordt om de commissies SL en GB samen te voegen en te houden op woensdag 18 jan.
2017. De agenda cie. SL-GB komt er hierdoor als volgt uit te zien:
1. Opening
2. Vaststellen agenda d.d. 18 januari 2017
3. Vaststelling adviezenlijsten cie. SL 29 nov. en cie. GB. 30 nov. 2016
4. Lijst ingekomen stukken
5. Fin. en beleidsmatige kaders MGR 2018 en begrotingswijziging MGR 2017
6. Inhoudelijke bespreking gem. woonvisie
7. Bestemmingsplan Elzenstraat 14a Middelaar
8. Bestemmingsplan Bovensteweg 48 Mook
9. Rondvraag
10. Sluiting
4.
Raadsvoorstel benoeming accountant
Dhr. Berben geeft aan dat de Auditcommissie een voorstel zal doen voor de raad van 26 januari as.
inzake de benoeming van de accountant. Achtergrond hiervan is dat de huidige accountant Deloitte
een capaciteitsprobleem heeft en de gemeente verzocht heeft om een andere accountant te
benoemen. Voorgesteld zal worden om BDO voor 4 jaren te benoemen. Het voorstel zal rechtstreeks
voor de raad worden geagendeerd.
5.
Evaluatie raad 8 december 2016
Dhr. Jongen (CDA) merkt op dat de stemvorming bij de amendementen opvallend was. Verder geen
opmerkingen.
6.
Toelichting op initiatief regionale samenwerking en verbonden partijen in N-Limburg
Dhr. Berben deelt mede dat n.a.v. een regionale workshop in januari 2016 in Venlo, getiteld GRIP op
samenwerking, de raadsleden de griffiers hebben verzocht om een praktische handreiking uit te
werken voor meer grip en sturing van de gemeenteraden op regionale samenwerkingsverbanden. Dit
is nu opgepakt in de vorm van 6 spelregels. Het gaat hierbij o.a. om harmonisatie van de
stukkenstroom. Op 9 februari as. worden de zes spelregels besproken in het secretarissenoverleg.
Medio 2017 wil men de spelregels in een tweede regionale bijeenkomst bepreken en wordt bezien of
de raden in N-0Limburg de krachten willen bundelen, o.a. door het instellen van een
agendacommissie en per regeling een gemeente als rapporteur te benoemen. Dhr. Berben geeft
verder aan dat voor Mook en Middelaar het slechts een zeer beperkt aantal regelingen betreft
(Veiligheidsregio en IWGM) en er goed gekeken moet worden naar de meerwaarde van de
voorgestelde samenwerking. Afgesproken wordt dat de fractievoorzitters dit in hun fractie bespreken
en de volgende agendacommissie keer hierop terugkomen.
7.
Aanbod ministerie ‘Raad in beraad’
Dhr. Berben deelt mede dat het ministerie gratis gesprekstafels over de raadspraktijk heeft
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aangeboden om aan de hand van eigen praktijkgevallen of dilemma’s, thema’s te bespreken die te
maken hebben met de vraag hoe raadsleden hun rol als raadslid effectief kunnen invullen. Zo’n
gesprekstafel is lokaal mogelijk of regionaal met andere raden. De heer Berben deelt mede dat de
gemeente Wijchen hier positief op heeft gereageerd en gevraagd heeft of wij samen met hen hierin
willen optrekken. Ook andere regiogemeenten zjjn door Wijchen benaderd. Alle fractievoorzitters
staan hier positief tegenover. De heer Berben neemt dit op met het ministerie en de gemeente
Wijchen.
8.
Verzoek presentatie door Natuurbegraven
Dhr. Gradisen deelt mede dat in december jl. een bijeenkomst heeft plaatsgevonden van
Natuurbegraven. Aangezien alleen collegeleden aanwezig waren, heeft Natuurbegraven het verzoek
gedaan om eventueel een presentatie te mogen houden tijdens een commissievergadering of op een
aparte avond. Na enige discussie is de conclusie van de fractievoorzitters dat hieraan geen behoefte
bestaat. Dhr. Tonnaer (PvdA) geeft aan dat dit onderwerp ook nog terugkomt als het
bestemmingsplan in procedure wordt gebracht.
9.
Vervolg ‘Te gast bij de raad’: ontvangen van gasten
In verband met afwezigheid van dhr. Mulders wordt dit onderwerp doorgeschoven naar de volgende
vergadering.
10.
Laag water in de Maas
Zie agendapunt 1a
11.
Wat verder ter tafel komt/rondvraag
Dhr. Boot (ZZP): trouwceremonies bij het Jachtslot zijn afgezegd, maar Natuurmonumenten heeft niet
aangegeven wat men precies gaat doen en hoe lang de sluiting duurt. 40 Medewerkers komen op
straat te staan en er ontstaat leegstand. Is duidelijkheid hierover mogelijk? Dhr. Gradisen:
Natuurmonumenten bepaalt zelf of zij een aflopende (erf)pachtovereenkomst willen voortzetten.
Voorzover nu bekend gaat Natuurmonumenten het Jachtslot 6 tot 7 maanden sluiten in verband met
groot onderhoud. Ten aanzien van de opvolging is inmiddels aangegeven dat er belangstelling vanuit
de horeca is. Een aantal werknemers heeft inmiddels een nieuwe baan gevonden. Dhr. Gradisen zegt
toe dat wordt nagegaan hoe concreet de planning van Natuurmonumenten is en zal dit terugkoppelen.
12.
Sluiting
De heer Gradisen sluit om 20.00 uur de vergadering.
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