AGENDACOMMISSIE
Besluitenlijst vergadering d.d. 15 augustus 2011.

Aanwezig:

OPENBAAR

Voorzitter: de heer G. Berghoef (burgemeester).
De leden: mevrouw Hoezen (i.p.v. mevr. Oort), de heren Meerdink (i.p.v. dhr. Luiten),
Wikkerink, Pennings, Udo (i.p.v. dhr. Veldhuizen) en Bulsink.
Griffier: dhr. Fiering.

1.
Opening.
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering.
2.
Vaststelling van de agenda.
Akkoord.
3.
Rondvraag.
De heer Pennings vraagt om de wachtwoorden van het raadsinformatiesysteem te wijzigen.
De griffier geeft aan dat de gebruikers van het RIS binnenkort een nieuw wachtwoord krijgen.
4.

Vaststelling besluitenlijst vergadering van 6 juni 2011

De besluitenlijst wordt overeenkomstig vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst is het college gevraagd om een soort spreekuur te houden voor het
stellen van vragen over grote financiële onderwerpen. Het college heeft besloten om de huidige praktijk
(indienen schriftelijke vragen en behandeling in RTG) te handhaven.
De heer Wikkerink zegt dat zijn fractie dit voorstel heeft gedaan om te voorkomen dat er veel schriftelijke
vragen worden ingediend. Nu het college heeft besloten om de huidige werkwijze te handhaven wil hij van
het college geen opmerkingen meer horen over het aantal gestelde vragen.
5.
Concept-agenda vergadering RTG d.d. 23 augustus 2011.
De heer Pennings verzoekt om beide RTG-en (Ruimte en Bestuur en Financiën) om 19.30 uur te laten
beginnen. De verwachting is namelijk dat RTG Ruimte de nodige tijd in beslag neemt.
De heer Wikkerink adviseert het college m.b.t. het voorstel over het gemeentelijk werkervaringsplan om eerst
de besluitvorming van de raad af te wachten alvorens vervolgstappen te nemen richting de medewerkers en
dergelijke. Hij vindt dat het onderwerp over het gemeentelijke werkervaringsplan beter in RTG Samenleving
kan worden behandeld en het voorstel over de gemeentelijke huisvesting i.p.v. in RTG Ruimte, in RTG
Bestuur en Financiën moet worden behandeld. Tenslotte merkt hij nog op, dat het wenselijk is dat bij de
behandeling van het voorstel over het gemeentelijk werkervaringsplan, de portefeuillehouder sociale
zaken/welzijn ook aanwezig is. Bij de behandeling van het voorstel over de huisvesting is het wenselijk dat
de portefeuillehouder personeel en organisatie eveneens aanwezig is.
Na een korte discussie wordt besloten om de voorgestelde RTG-en (Ruimte en Bestuur en Financiën)
te handhaven. Wel wordt besloten om beide RTG-en om 19.30 uur te laten beginnen en het voorstel
over de gemeentelijke huisvesting als laatste in RTG Ruimte te laten behandelen zodat ook de andere
leden van het college bij de behandeling aanwezig kunnen zijn.
Naar aanleiding van de agenda zegt de heer Meerdink namens zijn fractie het voorstel over de
gemeentelijke huisvesting summier vindt. Hij vraagt om de recente geschiedenis van de Hofstraat alsmede
eerdere stukken over (beleidsvorming) gemeentelijke huisvesting bij het voorstel te voegen. Daarnaast
vraagt hij of de inwoners nog bij de discussie wordt betrokken en waarom geen alternatieven in het
raadsvoorstel zijn verwerkt.
De heer Wikkerink geeft aan dat hij regelmatig aandacht heeft gevraagd voor het compleet aanleveren van
de stukken. Hij wil graag dat bij het voorstel over de gemeentelijke huisvesting ook het rapport over de
gemeentelijke huisvesting/organisatie wordt gevoegd.

De heer Udo wil graag de mate van zekerheid van de verkoop van de voormalige Wilhelminaschool en de
verhuur van de Nassaustraat weten.
De voorzitter geeft aan dat hij het verzoek van de heren Meerdink en Wikkerink om de dossiers ter inzage te
leggen, in het college aan de orde zal stellen. De overige vragen moeten in RTG Bestuur en Financiën
worden gesteld.
6.
Concept-agenda meningsvormende- en besluitnemende raad d.d. 6 september 2011.
Akkoord.
7.
Bestuurlijke termijnagenda.
Akkoord.
8. Inhuur Notubiz.
De voorzitter zegt dat het opzeggen van het contract met Notubiz diverse keren in de agendacommissie aan
de orde is geweest. Nu wordt voorgesteld om – pro forma- het contract op te zeggen.
De heer Bulsink gaat akkoord mits het pro forma wordt opgezegd
De heer Wikkerink is tegen de opzegging. Er ligt geen alternatief op tafel.
De meerderheid gaat akkoord met het pro forma opzeggen van het contract.
9. Gebruik audio- en visuele hulpmiddelen tijdens RTG-en een raadsvergaderingen
De voorzitter geeft aan dat tijdens de raadsvergadering van 14 juni door raadslid Navis gebruik werd
gemaakt van een I-pad om een fragment van een raadsvergadering te laten horen. De heer Meerdink heeft
toen aangegeven, dat in het verleden is afgesproken, dat audiovisuele hulpmiddelen tijdens de
raadsvergadering niet toegestaan is. Hij heeft toegezegd dat dit in de agendacommissie wordt besproken.
De heer Wikkerink vindt het geen probleem dat gebruik wordt gemaakt van audiovisuele hulpmiddelen mits
het raadslid zich aan de vastgestelde 3 minuten houdt.
De overige leden kunnen zich hierin vinden.
10. Vergaderschema 2012.
De heer Meerdink geeft aan dat vermeld wordt, dat de raadsvergaderingen tot 23.00 uur duren. Het komt
regelmatig voor dat ook na 23.00 uur wordt vergaderd. Het is nu niet duidelijk. Of de raadsvergaderingen
duren tot maximaal 23.00 uur of je moet het niet meer vermelden.
De overige leden vinden dat dit wel vermeld moet worden.
De heer Pennings wijst nog op het verzoek van mevrouw Oort om het aanvangstijdstip van de
begrotingsvergadering te vervroegen.
Akkoord.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur.
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