Besluitenlijst van de agendacommissie van 13 maart 2017 18.30 uur
Aanwezig:

-

dhr. G.A.J. Mulders (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)

1.
Opening
De heer Gradisen heet iedereen van harte welkom.
2.
Verslag bijeenkomst 9 januari 2017
Mevr. Doorenbos inzake punt 7: graag zinsnede over onderwijzer en kind wijzigen in: wij moeten niet
over de hoofden van de kinderen politiek bedrijven. Hierbij geef ik het voorbeeld van de docent die
gehoord had dat de bibliotheek sluit en dit tegen zijn klas vertelde waardoor kinderen van slag thuis
kwamen. Het zou ons als raad sieren om met een gezamenlijke snelle reactie te komen.
Met voornoemde aanpassing wordt het verslag van 6 februari 2017 vastgesteld.
n.a.v.:
De heer Gradisen: nog aanvullingen voor regionale samenwerking? Dhr. Berben komt binnen de
griffierskring nog aan de orde.
Dhr. Berben: de volgende ‘te gast bij de raad’ zal in mei plaatsvinden. Presentatie zal worden ingekort.
De heer Gradisen: vragen over hoogwerker zijn beantwoord.
Dhr. Berben: nog geen reactie op brief aan basisschool ontvangen.
3.
Agenda commissievergadering SL d.d. 21 maart en GB d.d. 22 maart 2017
De concept- agenda cie. SL komt er als volgt uit te zien:
1. Opening
2. Vaststellen agenda d.d. 21 maart 2017
3. Vaststelling adviezenlijst cie. SL 14 februari 2017
4. Lijst ingekomen stukken
5. Uitgangspunten beleidsplan sociaal domein
6. Aanpassing bestuursstructuur IWGM
7. Rondvraag
8. Sluiting
Ten aanzien van de conceptagenda cie. GB deelt mevr. De Vito (VVD) dat zij vooralsnog niet kan
instemmen met plaatsing op de agenda van het onderwerp Bestemmingsplan Groesbeekseweg. Er
speelt nog een kwestie inzake vertrouwelijkheid, waarover een brief is gestuurd naar de
burgemeester, die eerst opgelost dient te worden. Op 16 maart a.s. vindt hierover een gesprek plaats
met de burgemeester. Om die reden kan niet worden ingestemd met agendering van het
bestemmingsplan Groesbeekseweg. Dhr. Gradisen geeft aan dat hij verrast is dat hiervan vandaag
melding wordt gemaakt. Er wordt overeengekomen om het onderwerp “onder voorbehoud” op de
agenda te plaatsen. Afgesproken wordt dat in een extra bijeenkomst van de Agendacommissie op 16
maart, dat wil zeggen na het gesprek met de burgemeester, op de agendering “onder voorbehoud”
wordt terug gekomen.
Hierdoor komt de concept-agenda GB er als volg uit te zien:
1. Opening
2. Vaststellen agenda d.d. 22 maart 2017
3. Adviezenlijst cie. GB 15 februari 2017
4. Lijst ingekomen stukken
5. Bestemmingsplan Groesbeekseweg (onder voorbehoud)
6. Rondvraag
7. Sluiting
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4.
Evaluatie raad 23 februari 2017
Geen opmerkingen.
5.
Ontwikkelingen voormalig hotel Plasmolen
Betreft vertrouwelijke mededelingen.
6.
Wat verder ter tafel komt/rondvraag
Dhr. Gradisen deelt mede dat er een overeenkomst is gesloten tussen Natuurmonumenten en dhr.
Van Hout. De panden, bekend onder de naam Dominicuscomplex, zijn door de heer Van Hout onder
voorbehoud van goedkeuring verkocht aan Natuurmonumenten.
Dhr. Gradisen deelt verder mede dat inzake het bezoek van een delegatie uit Pribyslav enkele
aanmeldingen voor het buffet op zaterdagavond zijn ontvangen. Raadsleden kunnen daarnaast ook
deelnemen aan het ochtendprogramma (kassen Jachtslot) en de aansluitende lunch bij Van der Valk.
Opgave graag bij het bestuurssecretariaat.
7.
Sluiting
De heer Gradisen sluit om 19.15 uur de vergadering.
--------------------------------------------------------------------------Noot griffier: op 16 maart 2017 is de agendacommissie opnieuw bij elkaar gekomen en heeft mevr. De
Vito aangegeven dat na het gesprek met de burgemeester het probleem nog niet is opgelost, maar
dat zij onder protest akkoord gaat met plaatsing van het onderwerp bestemmingsplan
Groesbeekseweg op de agenda van de commissie en raad.
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