Besluitenlijst van de agendacommissie van 22 november 2017
Aanwezig:

1.

-

dhr. G.A.J. Mulders (fractievoorzitter DGP)
mevr. C.A.M. van den Bergh-Visser ( fractievoorzitter VVD)
mevr. S.J.M. Doorenbos (fractievoorzitter GroenLinks)
dhr. F.M.M. Jongen (fractievoorzitter CDA)
dhr. J.D. Boot (fractievoorzitter ZZP)
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)

Opening
De heer Gradisen heet iedereen welkom. De heer Tonnaer is iets later (agendapunt 6)
i.v.m. de Limburgse bestuurdersdag.

2.

Vaststellen agenda d.d. 22 november 2017
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3.

Mededelingen
De heer Gradisen geeft aan dat het mogelijk is, als daar behoefte aan is, om de één op
één gesprekken voort te zetten. Dit kan dan gebeuren onder begeleiding van mevr.
Martine Evers.
De heer Peters-Sengers geeft aan dat i.v.m. de behandeling van het concept verslag van
bevindingen en de concept aanbeveling van de vertrouwenscommissie een besloten
raadsvergadering op 14 december van 18.30 tot 19.30 uur wenselijk is. Hiermee wordt
ingestemd.
Verder licht hij toe dat de cursisten van de herhalingscursus Politiek Actief op dat tijdstip
de
zullen worden ontvangen door weth. Peters als (2 ) locoburgemeester. Zij ontvangen dan
onder het genot van een kop koffie met een broodje een oorkonde en zullen daarna de
raadsvergadering bijwonen. Voor onze gemeente gaat het deze keer om 6 personen. De
fractievoorzitters zullen de namen van de deelnemers toegezonden krijgen, net als de
vorige keer.

4.

Verslag bijeenkomst 23 oktober 2017
Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Agenda commissievergadering SL op 28 november 2017
Toegelicht wordt dat de heer Ruhl, manager van het Werkbedrijf, op eigen verzoek dan
graag een korte presentatie verzorgt.
Verder meldt de heer Gradisen dat het voorstel m.b.t. agendapunt 8 is aangepast. De
aangepaste versie is gisteren op raaddigitaal gezet en evt. eerdere versies kunnen niet
worden gebruikt. Dat voorkomt mogelijke misverstanden.
De commissie stemt in met deze concept agenda.

6.

Agenda commissievergadering GB op 29 november 2017
De 4 betrokken raads- en commissieleden zullen een concept van wensen en
bedenkingen voor de raadsvergadering aanleveren.
De commissie stemt in met deze concept agenda.

7.

Agenda commissievergadering B&R 30 november 2017
Op voorstel van mevr. Doorenbos wordt besloten deze vergadering te combineren met de
commissievergadering GB op woensdag.
Het raadsvoorstel m.b.t. de belastingverordeningen komt morgen beschikbaar. De
antwoorden op de gestelde vragen t.a.v. de Najaarsnota volgen vrijdag.
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8.

Lijst ingekomen stukken
Deze wordt voor kennisgeving aangenomen.

9.

Aanbieding presentje aan raad door LeisureLands
Na enige discussie wordt geconcludeerd dat het beter is dit in de openbaarheid te laten
uitreiken dan op een andere manier. Uiteraard kan een ieder,hier eventueel zijn of haar
kanttekeningen bij plaatsen tijdens de vergadering.

10.

Terugkoppeling werkgeverscommissie vervanging commissiegriffier
De heer Peters-Sengers meldt met instemming van de werkgeverscommissie dat deze de
heer Hepke Deelstra heeft benoemd als commissiegriffier (tijdelijk). Hij vervangt Elsemiek
Smits, die na de commissievergaderingen van november met zwangerschapsverlof gaat.
Komende week zal hij al worden ingewerkt.

11.

Bespreken weekmail via RaadDigitaal
De gewijzigde manier van beschikbaar stellen van de ingekomen stukken via de weekmail
wordt als heel prettig ervaren. Een wekelijks mailtje om te attenderen op de plaatsing in
raaddigitaal wordt wel op prijs gesteld. Afgesproken wordt, na enige discussie, om deze
werkwijze te handhaven.

12.

Concept-vergaderschema raad 2018
De heer Peters-Sengers geeft aan dat het via de organisatie aangeleverde, gewijzigde
formulier is bijgevoegd. Daarin stelt hij één wijziging voor i.v.m. een inmiddels met de
gemeente Deventer overeengekomen datum voor de bijeenkomst Adviesraad Natuur en
Milieu. Deze zal worden gehouden op 16 januari, waardoor de commissievergadering van
die dag zou moeten opschuiven naar 18 januari. Hiermee wordt ingestemd.

13.

Gast van de raad (mogelijk opnieuw starten)
I.v.m. de komst van de cursisten worden deze keer geen andere gasten uitgenodigd.

14.

Evaluatie raad 9 november 2017
Er zijn geen opmerkingen. De vergadering verliep goed en in een goede sfeer.

15.

Wat verder ter tafel komt/rondvraag
De heer Gradisen maakt melding van de deelname van de heer Alderhout namens Animo
aan een door de gemeente belegde bijeenkomst in Middelaar over de herplant van bomen
in Middelaar. Dit is uiteraard geen probleem. Maar hij wil voorleggen dat het dan niet
verstandig is dat de heer Alderhout in de commissie het woord kan voeren over ditzelfde
onderwerp. Dit standpunt wordt door de Agendacommissie gedeeld en de heer Tonnaer
zal dit met de heer Alderhout bespreken.
Naar aanleiding hiervan vraagt mevr. Doorenbos hoe de fractievoorzitters aankijken tegen
het feit dat mevr. Van den Bergh het woord voert over de kwestie Coatinc.
Na enige discussie wordt geconcludeerd dat, wanneer het niet gaat om een eigen
individuele klacht. dit past bij de rol als volksvertegenwoordiger waarbij een geluid van
inwoners kan worden vertolkt. .
N.a.v. een vraag van de heer Gradisen wordt door de Agendacommissie de heer Boot
voorgedragen als woordvoerder bij het overhandigen van de Toekomstvisie aan de
Gouverneur. Hij (en de fractievoorzitters) zullen een exemplaar van de Toekomstvisie
ontvangen.
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De heer Gradisen licht vervolgens het (2 ) memo m.b.t. de onderdoorgang Lindenlaan toe.
Daarin wordt aangegeven dat het college haar toezegging in de commissievergadering niet
volledig kan nakomen. De Agendacommissie neemt kennis van het memo. Er zal in de
eerstvolgende commissievergadering een toelichting worden gegeven door iemand van
het projectbureau en dan zal er uiteraard gelegenheid zijn voor een inhoudelijke politieke
discussie.
De heer Tonnaer licht zijn verzoek per mail toe, waarin hij een openbare behandeling
vraagt van de problematiek rond Coatinc, in het bijzijn van deskundigen. Hiermee kan
iedereen instemmen.
Afgesproken wordt dat het een informele bijeenkomst betreft, waar iedere belangstellende
bij kan zijn en waar het Reglement van orde niet van toepassing is. Als voorkeurslocatie
wordt de Wieken genoemd.
De heer Tonnaer vraagt of er wellicht referentiewaardes zijn van andere verzinkerijen.
De heer Gradisen wil streven, wanneerdat haalbaar is, naar een bijeenkomst eind januari.
Tijdens die bijeenkomst zullen deskundigen vanuit verschillende disciplines aanwezig zijn
om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. . Daarnaast zal hij een globaal
overzicht proberen te geven van de extra kosten die zijn gemoeid met het verscherpte
toezicht.
Afgesproken wordt dat de bijeenkomst zal worden voorgezeten door een externe voorzitter
en daarna zal worden geëvalueerd, o.a. om te bezien hoe het verdere vervolg zal zijn.
De heer Peters-Sengers zegt dat er een aanbod ligt om een bezoek te brengen aan het
Regionaal Archief in Nijmegen. De Agendacommissie voelt hier wel voor, maar wil dit toch
liever pas na de verkiezingen inplannen.
Mevr. Van den Bergh leest een brief voor van mevr. De Vito over de situatie rond de ziekte
van haar man. De fractievoorzitters betuigen hun medeleven en afgesproken wordt dat er
namens de Agendacommissie een bos bloemen zal worden bezorgd.
16.

Sluiting
De voorzitter sluit om ca. 19.45 uur de vergadering.
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