Besluitenlijst van de agendacommissie van 9 april 2018
Aanwezig:

-

dhr. P. Wijers (fractievoorzitter DGP)
dhr. F.M.M. Jongen (fractievoorzitter CDA)
mevr. S.J.M. Doorenbos (fractievoorzitter GroenLinks)
dhr. L.J.G.J.M.I. Tonnaer (fractievoorzitter PvdA)
dhr. W. Gradisen (voorzitter)
mevr. A. Smits-de Kinkelder (gemeentesecretaris)
dhr. A.W. Peters-Sengers (wnd. griffier; besluitenlijst)

Afwezig:

-

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

1.

Opening
De heer Gradisen heet iedereen welkom.

2.

Vaststellen agenda d.d. 9 april 2018
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

4.

1

Concept besluitenlijst Agendacommissie 19 februari 2018
Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
e
N.a.v. het inwerkprogramma (zie hierna ook punt 9) merkt de heer Gradisen op dat de 1
bijeenkomst al op 17 april is gepland. Het zou z.i. goed zijn als ook evt. lijstopvolgers
aanwezig zijn, hetgeen wordt beaamd.
Afgesproken wordt dat iedere fractie ook max. 2 niet-raadsleden mag uitnodigen voor
deze avond.

5.

Commissievergaderingen april 2018
* commissie SL 17 april 2018 (vervalt; daarvoor in de plaats1e avond inwerkprogramma)
* commissie GB 18 april 2018 (vervalt)
* Auditcommissie 19 april 2018 (vervalt)

6.

Benoeming commissieleden, vice-voorzitter raad, voorzitters commissies,
vertegenwoordiging externe organen
De voorzitter geeft aan dat het wenselijk is om de commissieleden in de raadsvergadering
van 26 april te benoemen, als dat mogelijk is. Dit om de voortgang van de werkzaamheden
te borgen. De fractievoorzitters kunnen er mee instemmen dat de benoeming van de
commissieleden (GB, SL, B&R, Audit en Werkgeverscie.), van de vice voorzitter van de
raad en van de voorzitters van de commissies voor de raadsvergadering van 26 april 2018
wordt geagendeerd.
Afgesproken wordt dat de fracties uiterlijk 19 april de namen van de beoogde
commissieleden (inclusief Auditcommissie en Werkgeverscommissie) doorgeven aan de
griffier. M.b.t. de vice voorzitter van de raad, de commissievoorzitters, de leden van de
Auditcommissie en Werkgeverscommissie kan onderling overleg c.q. afstemming
plaatsvinden tussen partijen. De benoemingen vinden plaats in en door de leden van de
raad.
Besloten wordt verder om de benoeming van de vertegenwoordigers in externe organen
te agenderen voor de raadsvergadering van mei.

7.

Raadsvergadering 26 april 2018
De concept agenda wordt doorgenomen. Daarop is een aantal optionele agendapunten
opgenomen, omdat agendering daarvan afhankelijk is van de coalitieonderhandelingen. De
heer Wijers (DGP) zal de griffier informeren als agendering van deze punten wenselijk is.
Het agendapunt “Benoeming vertegenwoordigers in externe organen” wordt zoals
aangegeven verschoven naar de vergadering van mei.
Voorafgaand aan de raadsvergadering (om 18.30 uur) worden er foto’s gemaakt
(individueel en per fractie) t.b.v. de website en de Gemeentegids. Voor degenen die dan

verhinderd zijn is het alternatief: woensdag 25 april 2018, 17.00 tot 20.00 uur bij fotostudio
Ingrid Driessen in Bergen (na tijdige afspraak).
De aanvankelijk ook op 26 april geplande Roadtour van de Regio Arnhem Nijmegen gaat
niet door. Er volgt nog een andere datum.
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8.

Lijst ingekomen stukken
De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

9.

Inwerkprogramma
Er is een concept programma bij de agenda gevoegd, dat kort per avond wordt toegelicht.
e
Voor de 1 avond op 17 april voor raadsleden is al afgesproken dat per fractie max. 2 nietraadsleden mogen worden uitgenodigd.
e
De heer Gradisen geeft aan dat de 2 avond aandacht besteed zal worden aan integriteit.
Er zijn offertes opgevraagd bij meerdere bureaus en daarbij is de keuze gevallen op
Berenschot. Als voorkeursdatum benoemen de fractievoorzitters 8 mei 2018.
e
De 3 avond betreft de zgn. Avond van de Toekomst. Deze is op 22 mei. Mw. Smits geeft
aan dat het aangegeven programma uitdrukkelijk nog een concept betreft. Dit kan nog
wijzigen.
e
Voor de vakantie zal er verder nog een 4 avond worden belegd, gericht op het
raadsinstrumentarium en de rol en bevoegdheden van de raad.
Tenslotte bestaat het idee om ná de vakantie in een vertrouwelijke setting nog een avond
te organiseren rond Veiligheid in brede zin.
e
Mevr. Doorenbos (GroenLinks) vraagt of ook het Sociaal Wijkteam bij de 1 avond is
betrokken. Mw. Smits antwoordt dat dit nog niet het geval is, maar nagegaan zal worden of
hieraan op een van de avonden aandacht kan worden besteed.
N.a.v. een vraag van de heer Tonnaer (PvdA) zal de term “cursus” uit het programma
geschrapt worden.
De heer Wijers (DGP) denkt dat er de komende periode ook nog wel raadsbijeenkomsten
gehouden zullen worden i.v.m. andere thema’s, zoals de Omgevingswet en het Sociaal
Domein.
De heer Tonnaer (PvdA) geeft in overweging opnieuw 2 keer per jaar een bedrijf en/of
organisatie te bezoeken. De heer Jongen (CDA) noemt het Archief in Nijmegen als eerdere
optie. Er ligt ook nog een aanbod van de heer Van Kessel om de Staat van M&M toe te
lichten.

10.

Verbetering verhoudingen
De heer Gradisen herhaalt in verband met wellicht de behoefte daaraan het eerder gedane
aanbod om onder leiding van mw. Martine Evers één op één gesprekken te organiseren.
Gelet op de intentie van dit aanbod ligt het inschakelen van mw. Dorien de Wit (De Beuk
Organisatieadvies) niet voor de hand. Eerder is afgesproken dat zij inzetbaar is bij een
eventuele wens voor een sessie met de gehele (nieuwe) raad. Haar expertise is (met een
navenant prijskaartje) gericht op dat soort groepsbijeenkomsten en -processen in het
bijzonder waar het gaat om bredere samenwerkingsvraagstukken en
organisatieontwikkeling. Zie voor recente opdrachten van haar: http://www.beuk.nl/wie-wezijn/adviseurs/dorien-de-wit/opdrachten-dorien
Afgesproken wordt dat via de fractievoorzitters de behoefte wordt gepeild voor één op één
danwel kleinschalige gesprekken en dit onderwerp wordt voor de volgende vergadering
van de Agendacommissie opnieuw geagendeerd.

11.

Memo omvang mailbox
De heer Jongen (CDA) licht de door hem ervaren problemen toe.
De heer Tonnaer (PvdA) heeft de griffier bericht dat hij bij nader inzien het liefst zijn privé
mailadres gebruikt en wil afzien van het gemeentelijk adres.
De heer Wijers (DGP) denkt dat een gemeentelijk adres toch wenselijk zal blijken. Wel zou
de opslagcapaciteit groter moeten zijn. Aandachtspunt is daarnaast ook de nieuwe
privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
e
Afgesproken wordt te kiezen voor de 2 optie in het memo, t.w. vergroting naar 30Gb. De
extra kosten worden meegenomen in de Voorjaarsnota. Onderkend wordt wel dat enige
discipline i.v.m. het opschonen van de mailbox noodzakelijk blijft.
N.a.v. een opmerking van de heer Wijers (DGP) wordt in dit verband ook afgesproken dat
de evaluatie van het papierloos vergaderen (enquêteresultaten) voor verdere behandeling

ook eerst in de Agendacommissie wordt besproken. Daarbij kan een nadere toelichting
worden gegeven vanuit deskundige(n) vanuit de ambtelijke organisatie.
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12.

Lidmaatschap vereniging van raadsleden
De fractievoorzitters vinden het een prima idee om collectief lid te worden van de
Vereniging voor raadsleden. Op basis van het rechtspositiebesluit moet de gemeente de
kosten ( € 45,-- p.p) voor haar rekening nemen. De griffier zal de aanmelding verzorgen.

13.

Wat verder ter tafel komt/ rondvraag
De wnd. griffier maakt melding van het aanbod vanuit de Regio Arnhem Nijmegen om een
keer een uurtje een presentatie te verzorgen over een aantal thema’s m.b.t. de Regio
Arnhem Nijmegen.
Afgesproken wordt daarop in het najaar evt. terug te komen, nadat de evaluatie van de
samenwerking binnen de regio’s Venlo en Arnhem-Nijmegen is afgerond.
De heer Wijers meldt dat hij graag een aantal aanpassingen wil voorstellen in het
Reglement van Orde. Hij heeft hierover ook al overleg gepleegd met de andere fracties en
wil dit binnenkort ook nog een keer met de wnd. griffier doornemen. Daarvoor zal een
afspraak worden gemaakt.

14.

Sluiting
De heer Gradisen sluit de vergadering om 19.20 uur.

