Besluitenlijst van de agendacommissie van 8 januari 2018
Aanwezig:

Afwezig:

1.

-

dhr. G.A.J. Mulders (fractievoorzitter DGP; plv. voorzitter)

-

mevr. A. Smits-de Kinkelder (gemeentesecretaris)
dhr. A.W. Peters-Sengers (wnd. griffier; besluitenlijst)

-

dhr. W. Gradisen (voorzitter)
mevr. C.A.M. van den Bergh-Visser ( fractievoorzitter VVD)

mevr. S.J.M. Doorenbos (fractievoorzitter GroenLinks)
dhr. F.M.M. Jongen (fractievoorzitter CDA)
dhr. J.D. Boot (fractievoorzitter ZZP)
dhr. L.J.G.J.M.I. Tonnaer (fractievoorzitter PvdA)

Opening
De heer Mulders heet iedereen welkom. De wnd. griffier meldt de afwezigheid van de
burgemeester i.v.m. ziekte en van mw. Van den Bergh i.v.m. haar werk.

2.

Vaststellen agenda d.d. 8 januari 2018
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3.

Mededelingen
De wnd. griffier maakt melding van een mail vanuit de IRvN over de verstrekte i-Pads.
Vertrekkende raadsleden dienen deze in te leveren. Raadsleden die herkozen worden,
houden hun huidige i-Pad. Nieuwe raadsleden ontvangen een nieuwe i-Pad. Enkele
fractievoorzitters merken op dat het indertijd ondertekende contract ook de mogelijkheid
biedt de i-Pad over te nemen bij vertrek. Dit zal worden terug gemeld.
Ook deelt hij mee dat het concept verslag van de gecombineerde commissie GB/B&R van
29 november 2017 alsnog zo veel mogelijk is aangepast aan de afspraak “aangeklede
besluitenlijst”.
Verder is een brief ontvangen van de heer Mulders, waarin hij meedeelt dat hij in de
vergadering van 25 januari a.s. na 32 jaar afscheid neemt als raadslid. Als zijn opvolger
wenst de DGP in die vergadering de heer Wim Thoonen voor te dragen.
Tenslotte dankt de wnd. griffier de fracties voor de tijdige aanlevering van alle stukken voor
het verkiezingsmagazine. Hij zegt dat inmiddels debat-/politieke avonden zijn vastgelegd in
Molenhoek (6 maart), Mook (12 maart) en Middelaar/Plasmolen (14 maart).

4.

Concept besluitenlijst Agendacommissie 22 november 2017
Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.
6.

Agenda commissievergadering GB op 17 januari 2018
Agenda commissievergadering SL op 18 januari 2018
Na enige discussie wordt geconcludeerd dat beide vergaderingen kunnen worden
gecombineerd o.l.v. de heer Mulders. De agenda omvat dan o.a. 5 raadsvoorstellen en 5
memo’s. Zo nodig kan voorafgaand aan de vergadering worden bepaald welke memo’s in
geval van tijdgebrek worden doorgeschoven.
De commissie stemt in met de samen te voegen concept agenda’s.

7.

Lijst ingekomen stukken
Deze wordt voor kennisgeving aangenomen.

8.

Informatiebijeenkomst i.v.m. evt. Adviesraad Natuur en Milieu
De wnd. griffier maakt melding van de organisatie van de informatiebijeenkomst over een
evt. Adviesraad Natuur en Milieus op dinsdag 16 januari 2018. Hij geeft aan dat vanuit de
griffie is gefaciliteerd. De initiatiefnemers hebben mw. Van Mansfeld als avondvoorzitter
naar voren geschoven.
De fractievoorzitters vinden dit geen gelukkige keuze. Zij zou als inhoudelijk deskundige en
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als mede-initiatiefneemster meer inbreng moeten hebben dan dat zij als onafhankelijk
voorzitter kan hebben. De voorkeur wordt gegeven aan een onafhankelijk voorzitter.
Mevr. Doorenbos en de heren Boot en Tonnaer wijzen er op dat de avond eigenlijk ook
bedoeld was als een pilot, vooruitlopend op een andere manier van vergaderen en
voorbereiden van de raadsvergaderingen. Zo is tijdens het overleg van alle raads- en
collegeleden in het Zwaantje ook afgesproken. Het zou goed zijn als nu iets anders wordt
uitgeprobeerd. Voor het college is er geen rol tijdens deze avond. Afspraak is ook dat het
Reglement van Orde niet van toepassing is.
De wnd. griffier maakt nog wel melding van de afmelding van de voorzitter van de
Adviesraad Deventer wegens een ernstige ziekte. Vanuit Deventer zullen daarom de vice
voorzitter van de Adviesraad en een ambtelijk programmamanager milieu en
duurzaamheid aanwezig zijn.
9.

Uitnodigen van de heer Dracht van de ASD voor de cie. SL
De wnd. griffier maakt melding van het aanbod om de heer Dracht een keer een toelichting
te laten geven op de werkwijze van de ASD.
De leden van de Agendacommissie kunnen zich hierin vinden, maar vinden het beter als
dit na de verkiezingen wordt ingepland.

10.

Bespreking mail i.v.m. evt. Gemeentelijke Accountantsdienst
Over de voor- en nadelen van de de instelling van een (provinciale) Gemeentelijke
Accountantsdienst wordt verschillend gedacht. Afgesproken wordt dat de vragen in eerste
instantie ambtelijk worden beantwoord.

11.

Bespreking mail P. Giesberts i.v.m. film Maasheggen
De leden van de Agendacommissie hebben op zich geen bezwaar tegen vertoning van
deze film. Maar dit zou dan moeten gebeuren voorafgaand aan de commissievergadering
en buiten de orde van de vergadering, bv. om 19.00 uur.
Alternatief is dat een link wordt doorgestuurd, zodat iedere belangstellende de film langs
deze weg kan bekijken. De wnd. griffier zal de heer Giesberts informeren.
N.a.v. dit agendapunt wordt ook nog even het memo Maasheggen, dat is geagendeerd
voor de commissievergadering GB, aan de orde gesteld.
Mw. Smits licht toe dat het college graag bij de commissie wil sonderen of de opgestelde
visie wat de commissie betreft voldoet aan de verwachtingen. Het college wil dit graag
weten voordat de visie voor inspraak ter visie wordt gelegd. De opstellers van de visie
zullen tijdens de commissievergadering aanwezig zijn voor beantwoording van evt. vragen.

12.

Mogelijkheid herhaling lezing door de heer van Kessel (vraag cie. GB d.d. 29
november 2017)
De heer Tonnaer meldt dat de gegevens uit de lezing binnenkort ook in boekvorm zullen
verschijnen. Om die reden wordt afgesproken om bij de introductie van dit boek(je) een
avond te organiseren. Dit zal tijdens de nieuwe raadsperiode zijn.

13.

“Bijsluiter” vergaderschema raad 2018 (voorstel hr. Jongen)
De heer Jongen licht zijn voorstel en bijsluiter toe. Hij constateert een hoge vergaderdruk,
m.n. ook bij raadsleden die overdag werken. Daarnaast zou het goed zijn om de
vakantieplanningen tijdig te kennen, zodat vergaderingen eenvoudiger te plannen zijn. De
door hem gemaakte opmerkingen zijn inmiddels in een aangepaste versie van het schema
al verwerkt.

14.

Gast van de raad (mogelijk opnieuw opstarten)
De Agendacommissie adviseert dit 2 keer per jaar te organiseren, maar nu even pas op de
plaats te maken tot na de verkiezingen.

15.

Wat verder ter tafel komt/rondvraag
De heer Boot informeert naar de gezondheidstoestand van mw. Smits, vm.
commissiegriffier.
De wnd. griffier meldt dat er nog geen geboortebericht is ontvangen.
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16.

Sluiting
De voorzitter sluit om ca. 20.05 uur de vergadering.
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