Besluitenlijst van de agendacommissie van 22 mei 2017 18.30 uur
Aanwezig:

-

dhr. G.A.J. Mulders (fractievoorzitter DGP)
mevrouw C.A.M. van den Bergh-Visser (plv. 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. W. Gradisen (voorzitter)
dhr. J. de Graaf (plv. secretaris)
dhr. A.W.Peters-Sengers (plv. griffier; besluitenlijst)

Verhinderd:

-

dhr. J.D. Boot (fractievoorzitter ZZP)

1.
Opening
De heer Gradisen heet iedereen van harte welkom. Afgesproken wordt dat voor de VVD alle stukken
voor de Agendacommissie tot nader order digitaal in eerste instantie alleen voor mevr. Van den Bergh
(VVD) beschikbaar komen.
2.
Verslag bijeenkomst 10 april 2017
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Agenda commissievergadering SL d.d. 30 mei en GB d.d. 31 mei 2017
Mevr. Van den Bergh (VVD) vraagt of de jaarrekening MGR ook geagendeerd is omdat meer dan 5%
wordt afgeweken? De heer Gradisen vermoedt dat dit in dit geval eerder te maken heeft met de
opstartfase waarin men zit.
De concept- agenda cie. SL komt er als volgt uit te zien:
1. Opening
2. Vaststellen agenda d.d. 30 mei 2017
3. Adviezenlijst cie. SL 18 april 2017
4. Lijst ingekomen Stukken
5. Kwartaalrapportage huishoudelijke hulp 1
6. Jaarrekening 2016 en begroting 2018 GO
7. Vaststelling GR bedrijfsvoeringsorganisatie IWGM
8. Jaarstukken 2016/financieel kader 2018 IWGM
9. Intrekking Maatregelenverordening IOAW/IOAZ
10. Jaarrekening 2016/begrotingswijziging 2017/begroting 2018 MGR
11. Rondvraag
12. Sluiting
De heer de Graaf wijst op de dubbele rol die de plv. griffier heeft t.a.v. agendapunt 7 cie. GB. Er wordt
mee ingestemd dat hij in dit geval zo nodig beide taken op zich neemt.
T.a.v. de agendapunten over de POL-uitwerkingen wordt opgemerkt dat het college daar weliswaar
mee heeft ingestemd, maar in de voorbereiding daarvan geen rol heeft gespeeld. Een aantal raadsen commissieleden heeft daar een bijdrage aan geleverd. Afgesproken is dat de heer aan den Berg
(CDA) daarom deze punten zal toelichten. De heer de Graaf neemt de technische vragen voor zijn
rekening.
De heer Mulders (DGP) wijst op een foutief jaartal in het memo over de Regiovisie.
De concept-agenda GB komt er als volg uit te zien:
1. Opening
2. Vaststellen agenda d.d. 31 mei 2017
3. Adviezenlijst cie. GB 19 april. 2017
4. Lijst ingekomen Stukken
5. Bestemmingsplan Huissestraat 3-7 Middelaar
6. Bestemmingsplan Snelfietsroute Ringbaan-Kuilseweg
7. Bestemmingsplan Lierweg 3-5
8. POL-uitwerking werklocaties – Regionale visie detailhandel N-Limburg
9. POL-uitwerking werklocaties – Regionale visie bedrijventerreinen N-Limburg
10. POL-uitwerking werklocaties – Regionale visie kantoren N-Limburg
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11.
12.
13.
14.

Memo snelfietsroute Cuijk-Mook-Nijmegen
Memo start tweede tranche Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar
Rondvraag
Sluiting

4.
Evaluatie raad 30 maart 2017
De heer Gradisen vindt dat er in die vergadering toch sprake was van een ijzige sfeer. De door de
raad uitgenodigde gasten moeten daar een vreemde indruk van hebben gekregen. Hij pleit er voor om
goed af te wegen wanneer gasten worden uitgenodigd.
Op voorstel van de heer Tonnaer (PvdA) wordt afgesproken dat een volgende uitnodiging vooraf in de
Agendacommissie wordt afgestemd.
5.
Presentatie Masterplan Plasmolen
Afgesproken wordt om voorafgaand aan, maar losstaand van de commissievergadering GB van 31
mei om 19.00 uur een bijeenkomst te beleggen. Daarvoor worden de raads- en commissieleden
uitgenodigd.
6.
Initiatiefvoorstel PvdA Rijk van Nijmegen uitdaging
De heer Tonnaer (PvdA) licht dit voorstel nader toe. De PvdA is voorstander van deelname aan dit
samenwerkingsverband. De kosten vallen mee en het biedt kansen om verbindingen te realiseren
tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties (maatschappelijk verantwoord
ondernemen). Het college heeft als zienswijze gegeven “ * Integrale (financiële) afweging dient plaats
te vinden bij de VJN/KN; * Naast de OVM ook de Industriële Kring Rijk van Nijmegen betrekken”.
Afgesproken wordt dat het initiatiefvoorstel wordt geagendeerd voor de eerstvolgende
raadsvergadering. Commissiebehandeling is niet vereist.
7.
Cursus “ Politiek actief”
De heer Gradisen licht toe dat Heumen er al mee heeft ingestemd. Dit zou uit het budget van de raad
betaald kunnen worden. Er zal worden nagegaan of de kosten naar rato van het aantal deelnemers
kunnen worden verdeeld.
Aan de heer Berben, vanuit zijn nieuwe functie, zal worden verzocht om e.e.a. verder te organiseren
en communiceren. De fractievoorzitters ontvangen daarna graag via de griffier een terugkoppeling
over het vervolg.
8.
W.v.t.t.k./rondvraag
De heer Gradisen brengt het bezoek van de Gouverneur op 5 juli a.s. onder de aandacht. Na overleg
met de kabinetschef stelt hij voor om als gesprekonderwerp op te voeren “ de visie van de raad op
samenwerking binnen de Provincie en daarbuiten”. Hij noemt daarbij een aantal voorbeelden waarbij
de situatie sinds de opheffing van de Stadsregio is gewijzigd (woningbouwbeleid) en/of ondersteuning
vanuit de Provincie welkom zou zijn (snelfietsroute, bruggetje Molenhoek).
De heer Tonnaer (PvdA) vraagt of er ook nog steeds sprake is van extra ambtelijke ondersteuning
i.v.m. de dubbele oriëntatie. De heer de Graaf bevestigt dat dit in elk geval tot mei 2018 nog doorloopt.
De heer Mulders (DGP) vraagt of de fractievoorzitters door de Gouverneur zijn uitgenodigd, hetgeen
de heer Gradisen bevestigt.
De fractievoorzitters kunnen zich vinden in het voorgestelde gespreksonderwerp. De heer de Graaf zal
aan de heer Maico Meyer vragen om voor de raadsleden een memo met achtergrondinformatie in de
relatie c.q. incongruentie sociaal domein en veiligheid t.b.v. het gesprek op te stellen.
Mevrouw van den Bergh (VVD) vraagt naar de reden van spoedeisendheid voor de raadsvergadering
van morgen. De heer Gradisen antwoordt dat namens de fracties van DGP, PvdA en GroenLinks is
aangegeven dat vanwege het spoedeisende karakter een raadsvergadering op de kortst mogelijke
termijn dient te worden belegd. Het is aan de raad zelf om te beslissen of de raadsvergadering al dan
niet doorgaat. Het Reglement van Orde betreft een regeling vastgesteld door de gemeenteraad zelf.
Het gaat dus om een eigen reglement en niet om wettelijke bepalingen die een formeel juridische
status hebben en waarop eventuele derden een beroep op kunnen doen.
De heer Tonnaer (PvdA) licht nader toe dat het in het belang is van de gemeente en haar burgers dat
er snel openheid komt, zodat de geruchtenstroom kan worden ingedamd. Dit belang gaat in dit geval
boven de letterlijke toepassing van het Reglement van orde. Spoed is ook vereist i.v.m. het komende
lange weekend. Daar kan de behandeling niet op wachten. Morgen zal hij e.e.a. verder toelichten.
Mevrouw Doorenbos zegt dat met de behandeling tevens beoogd wordt verdere beschadiging van de
gemeente te voorkomen.
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9.
Sluiting
De heer Gradisen sluit om 19.30 uur de vergadering.
---------------------------------------------------------------------------
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