Besluitenlijst van de agendacommissie van 7 mei 2018
Aanwezig:

-

dhr. P. Wijers (fractievoorzitter DGP)
dhr. F.M.M. Jongen (fractievoorzitter CDA)
mevr. C.A.M. van den Bergh-Visser ( fractievoorzitter VVD)
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)
agendapunt 3: dhr. B. Bouwman (hoofd bedrijfsvoering)

1.

Opening
De heer Gradisen heet iedereen welkom.

2.

Vaststellen agenda d.d. 7 mei 2018
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3.

Papierloos vergaderen/ Wijze van vermelding mailadressen op website en in
Gemeentegids
De heer Wijers is geen voorstander van het formeren van een werkgroepje vanuit de raad.
Hij pleit er voor te kiezen voor een applicatie die zichzelf bewezen heeft.
De heer Jongen vindt het van belang ook te kijken naar wat haalbaar is.
De heer Tonnaer is van mening dat de enquête is geanalyseerd en dat de wensen nu
bekend zijn. Deze moeten worden afgewogen tegen de kosten. Het is niet noodzakelijk dat
alle wensen worden ingewilligd. Afgesproken wordt dat de griffie dit verder oppakt en de
Agendacommissie als klankbord gebruikt. Daarna kan evt. een presentatie aan de raad
plaatsvinden.
De heer Wijers vraagt naar de mogelijkheid om voor raadsleden een mailadres “….@
mookenmiddelaar.nl” aan te maken, zoals dat in veel gemeenten gebeurt. De heer
Bouwman zegt dat dit indertijd is bekeken. Toen bleek dat lastig, maar hij zegt toe hier nog
eens naar te laten kijken.
Daarnaast merkt hij op dat voor de via de gemeente aangeleverde mailadressen een
bepaalde informatieveiligheid kan worden gegarandeerd. Bij het gebruik van privé
mailadressen wordt het gevaar van hacken groter, waardoor dit niet wenselijk is.
De heer Tonnaer zegt dat hij hiertoe is overgegaan omdat hij veiligheidsmeldingen kreeg.
Dit probleem doet zich ook bij anderen voor. Eerder is aangegeven dat de zgn. encryptie
(SSL) moet worden uit gevinkt. Dan verdwijnt deze melding.
Volgens de heer Tonnaer en mw. Van den Bergh blijft deze melding echter terugkomen.
De heer Bouwman zal ook dit laten uitzoeken. Daarbij meldt hij tevens dat de
geheugencapaciteit inmiddels is uitgebreid.

4.
5.
6.

1

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Concept besluitenlijst Agendacommissie 9 april 2018
Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Raadsvergadering 15 mei 2018
Op voorstel van de wnd. griffier wordt ingestemd met de verzending van een persbericht
over deze vergadering.
Mw. Van den Bergh en de heren Tonnaer en Wijers zullen met instemming van de
Agendacommissie de geloofsbrieven van de wethouders, opvolgende raadsleden en
commissieleden onderzoeken.
De heer Gradisen maakt melding van het feit dat bij de geloofsbrieven ook informatie zit
i.v.m. de uitgevoerde integriteitstoets. Daarnaast heeft mw. Peters schriftelijk laten weten
voornemens te zijn te verhuizen naar Nijmegen.
Afgesproken wordt dat de beoogde commissieleden voor alle commissies zullen worden

benoemd, ook al hebben zij zelf bepaalde voorkeuren opgegeven. De fractievoorzitters
zullen dit zelf aan de betrokkenen terug melden.
Daarnaast wordt ingestemd met de voordracht van de heer Herings (voorzitter), mw. Van
den Bergh en de heer Broekmans als lid van de werkgeverscommissie.
Met het voorstel voor de benoeming van de voorzitters en plaatsvervangers van de
raadscommissies kan eveneens worden ingestemd. Al zijn daar op dit moment nog wel
vacatures voor de voorzitter cie B&R en de plaatsvervanger cie. SL. Een ieder zal nagaan
of binnen de fractie daarvoor belangstelling bestaat.
Tenslotte worden afspraken gemaakt over de wijze van behandeling van het
coalitieakkoord.
Met de agenda kan met inachtneming hiervan worden ingestemd.
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7.

Commissievergadering 16 mei 2018
Met de concept agenda kan worden ingestemd. Afgesproken wordt dat de heer Herings zal
worden gevraagd de vergadering voor te zitten. Met de concept agenda kan worden
ingestemd.

8.

Raadsvergadering 24 mei 2018
Voor deze raadsvergadering zullen de agendapunten worden geagendeerd, die worden
besproken in de commissievergadering van 16 mei. Aanvullend zullen nog voorstellen
worden opgesteld i.v.m. de benoeming van de commissieleden die op 15 mei niet
aanwezig kunnen zijn en i.v.m. de benoeming van vertegenwoordigers in externe organen.
Hiermee kan worden ingestemd.

9.

Lijst ingekomen stukken
De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen. Afgesproken wordt dat m.i.v. de
raadsvergadering van juni de oude indeling voor de ingekomen stukken weer zal worden
gehanteerd.

10.

Eén op één gesprekken
De voorzitter herhaalt het aanbod één op één gesprekken te faciliteren m.b.v. externe
ondersteuning.
De heer Tonnaer geeft aan dat binnen zijn fractie geen behoefte bestaat aan dergelijke
gesprekken. Als hij daar zelf behoefte aan heeft n.a.v. het verloop van raadsvergaderingen
zal hij dit kenbaar maken.
De heer Wijers zegt dat er binnen de DGP wel behoefte is om in kleine kring wat zaken uit
te spreken. Nieuwe raadsleden zouden daar niet mee belast moeten worden.
Afgesproken wordt dat de evt. wens tot één op één gesprekken via de griffier kenbaar
worden gemaakt, samen met de gewenste gesprekspartner(s), waarna verdere afspraken
kunnen worden gemaakt.

11.

Deelname aan regionale samenwerkingswijzer Limburg Noord
De wnd. griffier licht de achtergronden van deze vraag vanuit de regio Limburg Noord
nader toe, samen met de daarmee gepaard gaande financiële gevolgen. Vooralsnog is een
terughoudende opstelling gekozen i.v.m. het geringe aantal Regelingen waaraan onze
gemeente deelneemt en i.v.m. de financiële gevolgen.
De Agendacommissie kan instemmen met dit standpunt en adviseert hieraan niet deel te
nemen.

12.

Avond van de Toekomst 22 mei 2018
De heer Gradisen licht het voornemen toe om opnieuw een dergelijke bijeenkomst te
organiseren. Mw. Smits licht het programma op hoofdlijnen toe. Het idee is om de
verschillende groepen van inwoners e.d. te laten begeleiden door groepjes van 2 of 3
raadsleden. Gevraagd wordt om aan te geven of daartoe bereidheid bestaat bij de
raadsleden. De aanwezige fractievoorzitters werken hieraan graag mee.
Afgesproken wordt dat ook de commissieleden via de mail worden uitgenodigd.
Voorafgaand aan deze avond zal de Regio Arnhem Nijmegen een zgn. Roadshow (VRfilm) verzorgen in de hal van het gemeentekantoor.

13.

Mededeling commissiegriffier
De heer Gradisen deelt mee dat commissiegriffier Hepke Deelstra per 1 juni a.s. een

andere baan heeft gevonden. In overleg met bureau Necker van Naem zal een
vervangend commissiegriffier worden gezocht tot het einde van de lopende
contractperiode. I.v.m. het feit dat er nu geen werkgeverscommissie is, wordt de
instemming van de Agendacommissie gevraagd om de wnd. griffier te mandateren e.e.a.
zo snel mogelijk te regelen. Hiermee wordt ingestemd.
14.

Wat verder ter tafel komt/ rondvraag
De wnd. griffier maakt melding van de voorgenomen overhandiging van ipads aan de
nieuwe raadsleden. Naar aanleiding hiervan wordt aangegeven dat men vooralsnog ook
nog door wil gaan met het beschikbaar stellen van een aantal papieren sets. De wnd.
griffier zal de afspraken nagaan die op dit punt zijn gemaakt in het verleden, incl. de
fractiebudgetten.
Mw. De Vito heeft net als meerdere andere oud raadsleden aangegeven de ipad tegen een
bedrag van € 100,-- te willen overnemen.
De heer Gradisen maakt melding van de behoefte die bij de politie bestaat om een
werkplek te vinden in het gemeentekantoor. Daarbij is gedacht aan medegebruik van de
fractiekamer. Hij vraagt of daartegen bezwaren bestaan.
Mw. Doorenbos vraagt daarbij wel aandacht voor evt. (wederzijdse) privacygevoelige
informatie en de wenselijkheid om postvakjes e.d. af te kunnen sluiten.
De Agendacommissie heeft geen overwegende bezwaren tegen medegebruik. Wel vindt
de heer Wijers principieel dat hij hiervan geen goed signaal vindt uitgaan als het gaat om
de zichtbaarheid van de raad. Hij zou het daarom bv. goed vinden als aan de raad in de
hal van het gemeentehuis via bv. foto’s meer bekendheid wordt gegeven.
Volgende keer zal dit laatste punt opnieuw worden geagendeerd.
De wnd. griffier maakt melding van het aanbod van Necker van Naem van een app “ik
raadslid”. Besloten wordt hiervan geen gebruik te maken.

15.
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Sluiting
De heer Gradisen sluit de vergadering om 19.30 uur.

