Besluitenlijst van de agendacommissie van 25 september 2017
Aanwezig:

Verhinderd:

-

-

dhr. G.A.J. Mulders (fractievoorzitter DGP)
mevr. C.A.M. van den Bergh-Visser ( fractievoorzitter VVD)
dhr. L.J.G.J.M.I. Tonnaer (fractievoorzitter PvdA)
mevr. S.J.M. Doorenbos (fractievoorzitter GroenLinks)
dhr. F.M.M. Jongen (fractievoorzitter CDA)

-

dhr. W. Gradisen (voorzitter)
mevr. A. Smits-de Kinkelder (gemeentesecretaris)

-

mevr. B. Lubbers (griffier; besluitenlijst)

dhr. J.D. Boot (fractievoorzitter ZZP)

1. Opening
De heer Gradisen heet iedereen van harte welkom
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
3.

Mededelingen
- de VVD heeft Stan Brinkhoff voorgedragen als commissielid ter benoeming in de
raadsvergadering van 12 oktober

4. Verslag bijeenkomst 28 augustus 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
5. Agenda gecombineerde commissievergadering SL en GB 3 of 4 oktober 2017
- besloten wordt de gecombineerde commissievergadering op 4 oktober te houden
- de agendapunten 8 en 9 worden omgedraaid
- de agendacommissie vraagt zich af of het nodig is de externe onderzoeker een inleiding te
laten houden bij het agendapunt combifunctie sport en onderwijs. Zij is van mening dat zo’n
inleiding over het algemeen weinig toevoegt en dat de stukken voldoende informatie bieden.
De gemeentesecretaris en griffier zullen dit bespreken met de betreffende beleidsmedewerker
en vervolgens naar bevind van zaken handelen.
6. Lijst ingekomen stukken
geen opmerkingen
7. Evaluatie raad 14 september 2017
Op voorstel van de burgemeester geeft de griffier haar waarnemingen weer:
- de sfeer was goed en de vergadering bleef binnen de geplande tijd.
- gezien de verhoudingen vond zij het positief dat tussen de partijen overleg werd gepleegd
over de ingediende moties en dat deze uiteindelijk unaniem aangenomen werden.
- de schorsingen duurden relatief lang, hetgeen zeker voor het publiek niet zo plezierig is. Zij
vroeg zich af of er afspraken zijn over het tijdig rondsturen van voorgenomen amendementen
en moties, zodat vooraf al afstemming kan plaatsvinden en het college zich hierover zo nodig
ambtelijk kan laten adviseren. Bij afspraken in dezen is sprake van een gentleman-agreement,
hetgeen onverlet laat het recht van ieder raadslid ter vergadering nog moties en
amendementen in te dienen, hetgeen ook een politieke keuze kan zijn.
- t.a.v. de dubbelrol van de burgemeester als voorzitter van de raad en portefeuillehouder in
het college zou overwogen kunnen worden dit beter zichtbaar te maken door de burgemeester
vanaf een spreekgestoelte te laten spreken, als hij als portefeuillehouder spreekt. Op dat
moment kan de plaatsvervangend raadsvoorzitter de orde van de vergadering bewaken.
Spreken vanaf een spreekgestoelte zou, als daarvoor gekozen wordt, voor alle collegeleden
moeten gelden.
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Besloten wordt deze mogelijkheid te bezien in het kader van de voorgenomen verbouwing van
de raadszaal. In dit verband wordt opgemerkt dat eerder besloten is af te zien van
raadsvergaderingen op wisselende locaties in de gemeente, zoals opgenomen in het
coalitieakkoord, i.v.m. de belasting van de organisatie en de kosten en kwetsbaarheid m.n.
van mobiele apparatuur.
De agendacommissie is positief over het initiatief een informele borrel te houden na iedere
raadsvergadering. Enkele keren per jaar zullen daarbij, zoals gebruikelijk, uitgebreidere
hapjes gepresenteerd worden.
8. Concept-vergaderschema 2018
De meegestuurde versie blijkt niet geopend te kunnen worden in raad digitaal, mogelijk is er
geen pdf bestand gebruikt. Tevens valt op dat een enkele fractievoorzitter op het scherm geen
vermelding van deze bijlagen, die niet geopend kunnen worden, te zien krijgt. Dit verschil
wordt nader uitgezocht.
Het schema wordt volgende maand opnieuw geagendeerd, als de door het MT voorgestelde
wijzigingen doorgegeven en verwerkt zijn.
9. POL-bijeenkomst
De commissieleden die in de POL-werkgroep zitten hebben voorgesteld ook in de
raadscommissie een presentatie te laten houden over de demografische verkenningen die in
de POL-werkgroep aan de orde zijn geweest. Mook en Middelaar wijkt nogal af van de
gemiddelde trends in Noord-Limburg. Afgesproken wordt dat de griffier en de betrokken
beleidsambtenaar met alle vertegenwoordigers van Mook en Middelaar in de POL-werkgroep
zullen overleggen over de wijze van agenderen van de onderwerpen uit de POL in de
raadscommissies van Mook en Middelaar.
10. Initiatiefvoorstel adviesraad Natuur en Milieu
De fracties van PvdA en GroenLinks hebben via de griffier om ambtelijke bijstand c.q. juridisch
advies gevraagd en gekregen over een ontwerp initiatiefvoorstel voor een adviesraad Natuur
en Milieu. Dit voorstel is ontwikkeld naar het model van de reeds langer bestaande adviesraad
in Deventer. Op voorstel van de griffier wordt besloten de mogelijkheid van een
oriëntatieavond over dit onderwerp uit te werken voor raads- en commissieleden en de
natuurorganisaties in de omgeving. Hiervoor worden vertegenwoordigers van de adviesraad,
de gemeenteraad, ambtelijke organisatie en griffie uit Deventer uitgenodigd om te vertellen
over hun ervaringen en vragen te beantwoorden. De griffier van Deventer is bereid hier
medewerking aan te verlenen.
11. Terugkoppeling gesprek maatschappelijke partners
Griffiers en secretarissen proberen voor Noord Limburg een overlegmodel op te zetten naar
analogie van het model in het Rijk van Nijmegen. Mook en Middelaar nemen alleen deel aan
de veiligheidsregio, hiervoor zal maatwerk ontwikkeld worden.
12. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
- de heer Jongen vertelt over zijn positieve ervaringen tijdens de driedaagse zomerraad van
Pro Demos. Er zijn 11 onderwerpen aan bod geweest. Deze cursus is heel geschikt voor
raadsleden als zij een jaar meegedraaid hebben in de raad. Hij zal in de raad een presentatie
van ca. 5 minuten geven over de aangeboden stof.
13.

Sluiting
De heer Gradisen sluit om ca. 19.30 uur de vergadering.
---------------------------------------------------------------------------
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