Besluitenlijst van de agendacommissie van 28 augustus 2017
Aanwezig:

Verhinderd:

-

dhr. G.A.J. Mulders (fractievoorzitter DGP)
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)
dhr. J. de Graaf (loco-secretaris)
mevr. B.Lubbers (griffier; besluitenlijst)

-

mevrouw C.A.M. van den Bergh-Visser ( fractievoorzitter VVD)

1. Opening
De heer Gradisen heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
3.

Mededelingen
-De PvdA heeft de heer Frank Dillerop voorgedragen als commissielid ter benoeming in de
raadsvergadering van 14september
-het werkbedrijf wil graag een toelichting houden tijdens een vergadering van de commissie
Samenleving. In overleg zal een geschikte datum hiervoor gekozen worden.

4. Verslagen bijeenkomsten 19 juni en 10 juli 2017
De verslagen wordt ongewijzigd vastgesteld.
5.

Agenda’s commissievergadering SL 5 september 2017 en GB 6 september 2017
-I.v.m. de afwezigheid van wethouder Baneke op 6 september wordt het te bespreken memo
doorgeschoven naar de volgende maand.
-de heer Mulders is niet aanwezig op 6 september, zijn vervanger de heer Wijers zal de
vergadering voorzitten.
-de agenda’s worden vastgesteld.

6. Evaluatie raad 12 en 13 juli 2017
Nette, vlotte constructieve vergaderingen.
7. Plan van aanpak n.a.v. evaluatierapport GO Arnhem-Nijmegen
Gekozen wordt voor de “lichte variant”, het onderwerp wordt geagendeerd voor de volgende
commissie SL.
8. Kennismaking algemeen directeur GGD/Veiligheidsregio LN
De nieuwe directeur wordt uitgenodigd voor de commissie SL van 31 oktober. Hem wordt
gevraagd een inleiding van een kwartier te houden en vervolgens wordt er een kwartier
uitgetrokken voor het stellen en beantwoorden van vragen.
9. Aanmeldingen Cursus “ Politiek actief”
Binnen een week was de cursus volgeboekt: er zijn nu 15 kandidaten uit Mook en Middelaar
en 15 uit Heumen en inmiddels enkele mensen op de wachtlijst. De startbijeenkomst is op 2
oktober in Mook. Op 9 oktober is er een speeddatebijeenkomst. Er worden 3 raadsleden
gevraagd uit Mook en Middelaar om hieraan deel te nemen. Afgesproken wordt dat
belangstellenden hiervoor zich voor half september melden bij de griffier. Als er meer dan 3
mensen zijn, loot de griffier.
10.

1

Concept vergaderschema 2018
De griffier licht toe dat zij de landelijke data voor verkiezingen, afscheid oude raad en
installatie nieuwe raad heeft opgenomen, data voor inwerkprogram nieuwe raad en data voor
een nader in te vullen program voor interne scholingsbijeenkomsten en excursies.

Met het MT zal nog gekeken worden naar de exacte data voor de cycli en de inpassing van de
P&C cyclus, voor de volgende vergadering komt er een aangepaste versie. De
agendacommissie stemt in met de genoemde uitgangspunten.
11.

Reiskosten commissieleden
Er zal nader gekeken worden welke reiskosten van commissieleden vergoed kunnen worden,
waarbij het van belang is ook maxima af te spreken, mede gelet op het grote aantal
commissieleden. De griffier gaat hiervoor ook te rade bij de andere gemeentes in de
gemeenschappelijke regelingen waar Mook en Middelaar deel van uitmaakt. Wordt volgende
maand opnieuw geagendeerd.

12.

Terugmelding bijeenkomst “maatschappelijke partners”
Dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende vergadering van de agendacommissie.

13.

Sluiting
De heer Gradisen sluit om ca. 19.45 uur de vergadering.
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