Besluitenlijst van de agendacommissie van 19 juni 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)
mevr. J.A.G. Smits- de Kinkelder (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.
2.
Verslag bijeenkomst 22 mei 2017
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Agenda commissievergadering SL/GB (combi) en B&R op resp. 28 en 29 juni 2017
Er zijn geen opmerkingen over de concept-agenda cie. SL/GB, zodat deze er als volgt uit komt te zien:
1. Opening
2. Vaststellen agenda d.d. 28 juni 2017
3. Adviezenlijst cie. SL 30 mei 2017 en GB 31 mei 2017
4. Lijst ingekomen Stukken
5. Strategische Toekomstvisie
6. Bestemmingsplan Optimalisatie Snelfietsroute
7. Aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning
8. Begroting 2018 IWGM
9. Rondvraag
10. Sluiting
Ook over de concept-agenda voor de cie. B&R zijn geen opmerkingen. Deze ziet er dus als volgt uit:
1. Opening
2. Vaststellen agenda d.d. 29 juni 2017
3. Adviezenlijst cie. B&R 1 december 2016
4. Lijst ingekomen Stukken
5. Vaststelling Jaarstukken 2016 inclusief controleverklaring van de accountant
6. Voorjaarsnota 2017
7. Kadernota 2018
8. Rondvraag
9. Sluiting
Omdat de heer van Kessel verhinderd is voor de vergadering van de commissie B&R wordt besloten
dat de heer Mulders hem die avond als voorzitter vervangt.
De heer Gradisen stelt voor om net als vorige jaren voor de algemene beschouwingen per fractie max.
10 minuten spreektijd aan te houden. Hiermee wordt ingestemd.
Het tijdens de laatste raadsvergadering aangehouden raadsvoorstel van de PvdA zal opnieuw worden
geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 juli 2017. De PvdA streeft er naar om de toegezegde
cijfers tijdig voor verzending van de raadsstukken naar de wnd. griffier te sturen.
4.
Evaluatie raad 8 juni 2017
Er zijn geen bijzondere opmerkingen. Het was een goede vergadering.
Terugmelding vervolg Cursus “ Politiek actief”
De wnd. griffier meldt terug dat er contact is geweest tussen de heer Berben en de griffier van
Heumen en dat daarbij is afgesproken dat de kosten van de cursus (max. 30 deelnemers) naar rato
van het aantal deelnemers per gemeente zullen worden verrekend. Het is de bedoeling in
oktober/november de cursus te organiseren en voordien hieraan de nodige publiciteit te geven.

5.
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6.
W.v.t.t.k./rondvraag
De wnd. griffier licht toe dat de heer Wijers heeft gevraagd om aan hem als plv. lid van de
Agendacommissie voortaan ook de stukken ter beschikking te stellen. Mede gelet op hetgeen in de
vorige vergadering is afgesproken over de toezending van de stukken aan de VVD wordt afgesproken
hierin één lijn te trekken. Wel zal een setje stukken in de fractiekamer worden gelegd (de vastgestelde
verslagen komen daarnaast steeds op de site, tps).
De heer Gradisen zegt n.a.v. de gesprekken die de fractievoorzitters a.s. woensdag hebben met 2
kandidaten voor de functie van Interim griffier, dat er mogelijk, als de fractievoorzitters tot een keuze
komen, nog een voorstel moet worden geschreven t.b.v. de raadsvergadering van 12 juli a.s. In dit
voorstel zullen ook de financiële aspecten moeten worden belicht. De financiële gevolgen zullen in de
Najaarsnota moeten worden meegenomen.
Daarnaast stelt de heer Gradisen nog het bezoek van de gouverneur op 5 juli aan de orde. Strikt
genomen draagt dit werkbezoek geen openbaar karakter. Er wordt niet actief naar buiten over
gecommuniceerd. De gouverneur spreekt eerst met het college (klein uur) en daarna ongeveer even
lang met de fractievoorzitters in de raadszaal. Volgende week volgen er nog 2 memo’s als
achtergrondinformatie voor de fractievoorzitters. Eén met algemene achtergrondinformatie en de
andere met name gericht op de problematiek binnen het sociaal domein in relatie tot veiligheid en
justitie. Hij vraagt welke fractievoorzitters deze memo’s kort willen inleiden bij de gouverneur. Z.i. is
daarbij vooral aandacht nodig voor de ondersteunende rol die de provincie kan spelen bij een aantal
vraagstukken die in samenhang met partijen in Gelderland worden uitgewerkt.
Afgesproken wordt dat de fractievoorzitters na de vergadering bespreken wie dit voor hun rekening
nemen.
De wnd. griffier wijst nog op de bijeenkomst van de Auditcommissie op 29 juni 2017, voorafgaand aan
de commissie B&R. Daarbij zullen ook de accountants aanwezig zijn. Zo nodig zijn die ook
beschikbaar voor het geven van een toelichting tijdens de commissie B&R.
7.
Sluiting
De heer Gradisen sluit om 19.00 uur de vergadering.
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