Besluitenlijst van de agendacommissie van 22 oktober 2018
Aanwezig:

Afwezig:
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-

dhr. A.F.Herings (plaatsvervanger DGP)
dhr. L.J.G.J.M.I. Tonnaer (fractievoorzitter PvdA)
C.A.M. van den Bergh-Visser ( fractievoorzitter VVD)
dhr. W. Gradisen (burgemeester)
mevr. A. Smits-de Kinkelder (gemeentesecretaris)
dhr. A.W. Peters-Sengers (griffier; besluitenlijst)
dhr. F.M.M. Jongen (fractievoorzitter CDA), bericht verhindering
1
dhr. F.R. van Santwijk (fractievoorzitter GroenLinks)

1.

Opening
De heer Gradisen opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij meldt dat de heren
Jongen en Wijers verhinderd zijn en dat deze laatste wordt vervangen door de heer
Herings.

2.

Vaststellen agenda d.d. 22 oktober 2018
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen

4.

Concept besluitenlijst Agendacommissie 24 september 2018
Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. het verslag wordt afgesproken om het agendapunt “Jaarlijkse bijeenkomst
duurzaamheid” voor de volgende vergadering te agenderen.
N.a.v. de vraag vanuit de heer van Santwijk is samen met de organisatie nog een keer
gekeken naar een evt. alternatieve plek voor het fotobord van de raad. In de hal is er
echter geen beter alternatief beschikbaar.
De heer Gradisen meldt dat zodra er een planning is voor de verbouwing van de raadszaal
en de verbetering van het geluid deze zal worden doorgestuurd. Er zal dan ook een
werkgroepje worden gevormd, met ook een vertegenwoordiging vanuit de raad. Gezien de
slechte geluidkwaliteit dringt de Agendacommissie wel aan op een spoedige aanpak.

5.

Evaluatie raadsvergadering 11 oktober 2018
De algemene indruk is dat dit een goede vergadering was, waarin de uiteindelijke
besluitvorming was gebaseerd op een goede inhoudelijke discussie op basis van
argumenten.

6.

Lijst ingekomen stukken
Hierover zijn geen opmerkingen.

7.

Memo verordeningen
De griffier en gemeentesecretaris lichten de achtergronden van dit memo kort toe. Concept
besluiten m.b.t. verordeningen zullen voortaan, naast het voorstel, met de gebruikelijke
“kop” etc. aan de raad worden aangeboden. Maar deze kop wordt uiteindelijk na
besluitvorming verwijderd, omdat anders de landelijk verplichte publicatie niet kan
plaatsvinden. De agendacommissie kan zich hierin vinden.

8.

Stand van zaken instelling emailadressen en bepalen overgangsdatum
De griffier meldt dat er 2 middagen en één vooravond gelegenheid is geboden om
ondersteuning te krijgen bij het instellen van de nieuwe mailadressen. Daarnaast is er ook
een instructie verstrekt om het evt. zelf thuis in te kunnen stellen. De commissiegriffier
heeft onlangs een mail gestuurd met de vraag om even door te geven of dit nu bij iedereen
gelukt is. Daarop heeft een aantal raads- en commissieleden nog niet gereageerd. Daarom
vraagt hij de leden van de Agendacommissie dit nog even bij de betreffende leden van hun
fractie na te gaan. De heren Jongen en van Santwijk zal dit nog per mail gevraagd worden.

Geen bericht van verhindering, maar na terugkomst van vakantie excuses ontvangen voor afwezigheid en het
niet regelen van vervanging a.g.v. zeer slecht bereik.
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Nadat een duidelijk beeld is verkregen zal een overgangsdatum worden bepaald en
gecommuniceerd. Daarvoor moeten eerst nog wel een paar zaken worden geregeld.
Na de overgangsdatum zal de correspondentie vanuit de griffie voortaan uitsluitend
verlopen via deze nieuwe mailadressen, mede uit veiligheidsoverwegingen. Nadere
communicatie daarover volgt t.z.t. nog.
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9.

Notitie GR’en griffierskring Gelderland Zuid
Na een korte toelichting door de griffier stemt de Agendacommissie in met deze notitie en
de opmerking t.a.v. het afstemmen van evt. zienswijzen. De griffier zal dit morgen bij de
griffierskring terugmelden.

10.

Jaarplanning 2019
De Agendacommissie stemt in met de concept planning 2019. Deze planning zal worden
geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 november en daarna na vaststelling worden
gecommuniceerd.
De griffier heeft naar aanleiding hiervan nog even op een rijtje gezet welke activiteiten er
t.b.v. raad en/of commissie nog moeten worden ingepland. Deze activiteiten worden kort
even doorgenomen.
* avond toelichting Omgevingswet
In verband met het vertrek van de heer Sommers, die de presentatie zal verzorgen, per
eind december wordt hiervoor dinsdag 4 december 2018 als datum gekozen. De
presentatie is toegankelijk voor belangstellende raads- en commissieleden.
* bezoek Regionaal Archief i.c.m. raadsuitje
De griffier geeft aan dat hierbij gedacht wordt aan een bezoek (voor raadsleden) aan het
Regionaal Archief i.c.m. een stadswandeling en een etentje. Vanuit de Agendacommissie
wordt opgemerkt dat een doordeweekse dag afvalt i.v.m. de werkende raadsleden.
Voorkeur bestaat voor een vrijdagmiddag of een zaterdag. De griffier zal inventariseren
naar welke dag de voorkeur uitgaat.(probleem zijn mogelijk wel de openingstijden van het
Archief, tps)
* avond “De Staat van M&M”, N. van Kessel
Er is contact geweest met de heer van Kessel. Deze is hiertoe bereid, maar vraagt nog
even tijd omdat hij de cijfers wil actualiseren. Daarna zal hij wat data aanreiken. Deze
bijeenkomst zal toegankelijk zijn voor belangstellende raads- en commissieleden.
* rondleiding met Gelders Genootschap op locatie
De heer Gradisen vraagt of er belangstelling is voor dit vanuit het college geopperde idee.
Enkele jaren geleden is dit ook gebeurd. Gedacht wordt aan einde voorjaar/zomer. De
Agendacommissie stemt in met het inplannen van een dergelijke rondleiding.
* bezoek commissie door hr. Rooijmans, dir. VRLN i.v.m. input t.b.v. Beleidsplan 20202025
De griffier licht toe dat er een verzoek is vanuit de VRLN of en, zo ja, wanneer de heer
Rooijmans een keer bij de commissie kan worden uitgenodigd om input op te halen voor
het Beleidsplan 2020-2025. Bij voorkeur in de periode dec.’18-mrt’19.
De Agendacommissie heeft hiertegen op zich geen bezwaar, maar wil voordien wel eerst
een concept tekst o.i.d. ontvangen, zodat gericht kan worden gereageerd. Daarnaast wil
men graag geïnformeerd worden over de benodigde tijdsbesteding.
- AVAN
De griffier licht toe dat er nog een vraag ligt n.a.v. een eerdere aanwezigheid vanuit AVAN
in de commissie om een vertegenwoordiging vanuit AVAN nog een keer uit te nodigen
(eind 2018/begin 2019, ruim voor de nieuwe aanbesteding). Hij heeft geïnformeerd naar de
stand van zaken en/of het moment waarop dit zou kunnen en leest de ontvangen reactie
voor:
Momenteel is men bij AVAN druk met het uitrollen van een projectplan, dat in januari 2019
tot een beslisdocument voor het bestuur van de vervoersorganisatie moet leiden. Daarna
gaat het naar de gemeenteraden voor besluitvorming. In dat proces is ook voorzien in een
miniconferentie voor gemeenteraadsleden. Daar komt nog nadere info over en
waarschijnlijk binnenkort een raadsinformatiebrief.
De Agendacommissie is van mening dat het gezien de eerdere kritische vragen wenselijk
is dat een vertegenwoordiging vanuit AVAN toch uitgenodigd zou moeten worden voor
beantwoording van vragen. Dit ook met het oog op de komende aanbesteding. Daarnaast
vreest men dat aan de beoogde miniconferentie voor raadsleden slechts beperkt kan
worden deelgenomen en dat deze onvoldoende antwoord geeft op de vragen die leven.

De griffier zal dit geluid alvast overbrengen in de richting van AVAN.
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11.

Concept agenda’s commissievergaderingen Samenleving, Grondgebied en
Begroting en Rekening van resp. 30 en 31 oktober en 1 november 2018
Gezien het aantal agendapunten worden de vergaderingen van de commissies
Samenleving en Grondgebied gecombineerd op woensdag 31 oktober. Voorzitter zal de
heer Herings zijn.
De commissie Begroting en Rekening blijft gewoon staan op 1 november 2018.
Er wordt ingestemd met de voor de commissievergaderingen opgevoerde agendapunten.

12.

Wat verder ter tafel komt/rondvraag
* aanpassen gedragscode?
e
De 2 raadsbijeenkomst over integriteit o.l.v. Berenschot is als positief ervaren. Deze was
e
nog meer toegesneden op de raadswerkzaamheden dan de 1 bijeenkomst. Een van de
aspecten die bij beide bijeenkomsten naar voren kwam was de verouderde gedragscode
uit 2002. De vraag ligt voor of we daar iets mee moeten.
Mw. Van den Bergh stelt voor om een werkgroepje uit de raad samen te stellen van min. 3
personen, dat samen met de griffier kijkt naar evt. benodigde aanpassingen.
De Agendacommissie kan zich hierin vinden. Het is daarbij vooral ook van belang te kijken
naar de wijze waarop een zaak wordt afgehandeld, wanneer er concreet iets speelt.
De griffier zal de fractievoorzitters van CDA en GroenLinks hierover ook informeren en dit
punt voor de volgende vergadering agenderen.
* Presentatie Leerplichtambtenaar in een commissie SL?
Vanuit het college is de vraag gekomen of een toelichting in de commissie door de
Leerplichtambtenaar op het nog te ontvangen jaarverslag op prijs wordt gesteld. De
Agendacommissie heeft hier geen bezwaar tegen als de agenda dat toelaat. Overigens is
de Officier van Justitie in dergelijke aangelegenheden het bevoegd gezag.

13.

Sluiting
De heer Gradisen sluit de vergadering om 19.20 uur.

