Besluitenlijst van de agendacommissie van 19 februari 2018
Aanwezig:

-

dhr. P. Wijers (fractievoorzitter DGP)
mevr. S.J.M. Doorenbos (fractievoorzitter GroenLinks)
dhr. J.D. Boot (fractievoorzitter ZZP)
dhr. L.J.G.J.M.I. Tonnaer (fractievoorzitter PvdA)
mevr. C.A.M. van den Bergh-Visser ( fractievoorzitter VVD)
dhr. W. Gradisen (voorzitter)
mevr. A. Smits-de Kinkelder (gemeentesecretaris)
dhr. A.W. Peters-Sengers (wnd. griffier; besluitenlijst)

Afwezig:

-

dhr. F.M.M. Jongen (fractievoorzitter CDA)

1.

Opening
De heer Gradisen heet iedereen welkom. De heer Jongen heeft zich afgemeld

2.

Vaststellen agenda d.d. 19 februari 2018
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3.

Mededelingen
De wnd. griffier deelt mee dat het verkiezingsmagazine gedrukt is en bij de verspreider ligt
om deze week huis-aan-huis te bezorgen. Hij reikt de aanwezigen een exemplaar uit.
Helaas is er een storende fout in geslopen, omdat op de CDA-pagina het verkeerde
lijstnummer is vermeld. Iedereen, inclusief het CDA zelf, heeft hier kennelijk (zelfs
tweemaal) overheen gelezen. Voor a.s. dinsdag is een rectificatie voor Ter Sprake
aangeleverd. Gelukkig staat de lijstvolgorde elders in het magazine bij de kieslijsten wél
goed.

4.

Concept besluitenlijst Agendacommissie 8 januari 2018
Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. een vraag van de heer Boot meldt de griffier dat hij vanuit de organisatie bericht
heeft gekregen dat stoppende raadsleden hun iPad voor € 100,-- kunnen overnemen.

5.

Agenda commissievergadering SL op 27 februari 2018
I.v.m. het ontbreken van agendapunten wordt er mee ingestemd dat deze vergadering
komt te vervallen. De wnd. griffier zal hiervan nog een melding in Ter Sprake laten
plaatsen.

6.

Agenda commissievergadering GB op 28 februari 2018
De heer Wijers geeft aan dat hij als voorzitter kan worden vermeld. De wnd. griffier meldt
dat de heer E. Happel bij het agendapunt Trendsportal als externe deskundige aanwezig
zal zijn. Verder wil hij de raadsleden vooraf per mail wijzen op een link naar een kort
filmpje (3,5 minuut) over Trendsportal.
Bij het raadsvoorstel Bestemmingsplan Natuurbegraafplaats zit een groot aantal bijlagen
(onderzoeken e.d.). Deze zullen alleen digitaal beschikbaar zijn en op papier in de
raadsmap in de fractiekamer. Hiermee wordt ingestemd.
De commissie stemt in met de concept agenda.

7.

Lijst ingekomen stukken
De heer Wijers vraagt de uitnodigingen te vermelden in de volgorde waarin het evenement
plaatsvindt. Verder wordt de lijst voor kennisgeving aangenomen.

8.

Gevolgen beëindiging raadslidmaatschap dhr. Mulders
De wnd. griffier licht een over dit onderwerp opgestelde notitie nader toe. Er wordt mee
ingestemd naar bevind van zaken te handelen als de burgemeester onverhoopt op 8 of 27
maart afwezig is.
De wnd. griffier zal de heer Mulders nog attenderen op de bijeenkomst van de
Agendacommissie MGR op 5 maart a.s. in Mook.
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9.

Verzoek DGP (mondelinge toelichting)
De wnd. griffier geeft aan de volgende vraag vanuit het bestuur DGP te hebben ontvangen:
“Wij willen als DGP Ger een afscheidsreceptie aanbieden tussen carnaval en de
verkiezingen. Is het denkbaar dat de gemeente daar een (geldelijke) bijdrage aan levert
gezien de bijzondere staat van dienst van Ger?”
De fractievoorzitters concluderen, los van de grote verdiensten van de heer Mulders, dat
dit leidt tot een ongewenste precedentwerking. Het is een partijaangelegenheid. Het
beschikbaar stellen van het gemeentehuis daarvoor wordt ook niet wenselijk geacht i.v.m.
paracommercie. De wnd. griffier zal de DGP hierover informeren.

10.

Raadsvoorstellen/-punten zonder commissiebehandeling
De wnd. griffier meldt dat er een drietal voorstellen ligt dat zonder commissiebehandeling
direct geagendeerd zal worden voor de raadsvergadering van 8 maart 2018, t.w.
- Initiatiefvoorstel Adviesraad N&M
- geloofsbrieven en toelating W. Thoonen
- benoeming commissie onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden
De heer Gradisen geeft aan dat het college deze week haar wensen en bedenkingen t.a.v.
het initiatiefvoorstel kenbaar maakt. Daarna kan het worden geagendeerd.
Commissiebehandeling is volgens het Reglement van Orde niet noodzakelijk, maar de
raad kan hiertoe wel alsnog besluiten.
Verder licht hij toe dat het verstandig is in de vergadering van 8 maart alvast 3 raadsleden
te benoemen voor het onderzoeken van de geloofsbrieven van de nieuw gekozen
raadsleden. Deze leden kunnen dan alvast wat voorwerk verrichten, zodat de vergadering
van 27 maart niet te lang geschorst hoeft te worden.

11.

Wensen t.a.v. inwerkprogramma
De wnd. griffier vraagt of er evt. nog wensen zijn t.a.v. het inwerkprogramma.
De heer Gradisen acht het in elk geval gewenst dat aandacht wordt besteed aan integriteit.
Als daarvoor goede suggesties zijn, houdt hij zich aanbevolen. De heer Wijers zou dit het
liefst aan de hand van een casus doen.
Mw. Van den Bergh vindt aandacht voor de gemeentefinanciën erg belangrijk. In eerste
instantie niet de P&C-cyclus, maar meer de financieel technische aspecten (hoe lees je …
etc.)
Verder komen nog aan de orde de instrumenten die een raadslid heeft om zaken in te
brengen en een rondleiding (met toelichting) langs de verschillende afdelingen in het
gemeentehuis.
Mw. Smits maakt daarnaast melding van het voornemen om opnieuw een “Avond van de
toekomst” te organiseren. Beoogde datum is 22 mei 2018. Nadere informatie volgt nog,
maar dit kan ook gezien worden als een, deels luchtig, kennismakingsprogramma, waarbij
ook burgers aanwezig zullen zijn.

12.

Wat verder ter tafel komt/ rondvraag
De wnd. griffier zegt dat er een mail is ontvangen vanuit Prodemos/Kandinsky om opnieuw
op 3 middagen telkens een klas (2 VMBO) te ontvangen in het gemeentehuis (met enige
inbreng vanuit raadsleden). De fractievoorzitters staan hier zeer positief tegenover.
Afgesproken wordt dat de betreffende mail wordt doorgezet naar de raadsleden met de
vraag wie wanneer aanwezig kunnen zijn.
Verder vraagt hij nog aandacht voor de posters t.b.v. de verkiezingsborden en wil hij graag
weten wie bij de debatavonden het woord voeren.
DGP
dhr. Wienhoven
VVD
mw. Van den Bergh en dhr. Leseman
PvdA
dhr. Tonnaer
GroenLinks
mw. Doorenbos
CDA
dhr. Jongen (per mail meegedeeld)
De heer Gradisen vraagt verder aandacht voor de bemensing van de griffie. Formeel loopt
de overeenkomst m.b.t. de commissiegriffier per 1 mei af. Het lijkt hem raadzaam om dit
tijdig te verlengen t/m de vakantie.
De fractievoorzitters hebben er geen bezwaar tegen dat hierover met de
werkgeverscommissie overleg wordt gepleegd.
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Mw. Van den Bergh licht namens mw. De Vito de huidige gezondheidssituatie van dhr. De
Vito toe. Mw. De Vito heeft aangegeven dat zij binnenkort contact opneemt met de heer
Gradisen.
13.

Sluiting
De heer Gradisen sluit de vergadering om 19.20 uur.
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