AGENDACOMMISSIE
Besluitenlijst van de vergadering van 25 april 2016
OPENBAAR
Aanvang 19.30 uur.
Aanwezig:
De heer Berghoef (voorzitter )
De leden:
De heren Walter, Pennings, Wessels, Wikkerink, Ter Maat, Meerdink en Veldhuizen.
Griffier:
Dhr. Fiering
1.

Opening.
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. Hij heet een ieder welkom.

2.

Vaststelling van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Nieuwe indeling raadzaal.
De heer Storm geeft een korte toelichting. Hij overhandigt een plattegrond van de nieuwe
raadzaal en de ruimte voor rondetafelgesprekken. Het voorstel m.b.t. de raadzaal is:
elf raadsleden aan elke zijde. Dit betekent dat de coalitie niet bij elkaar kan zitten. De voorzitter
en griffier zitten aan de zijde van de Bredevoortsestraatweg. Aan die zijde is een plek
gereserveerd voor de portefeuillehouder en het katheder. Het publiek zit aan de andere kant
van de zaal. Alles kan binnen het huidige budget worden gerealiseerd.
Na een korte discussie wordt ingestemd met de indeling van de raadzaal.
Afgesproken wordt dat er een raadsmededeling wordt opgesteld naar aanleiding van de
gesprekken tussen de gemeenten en SSGR over de bereikbaarheid van het nieuwe
gemeentehuis.

4.

Voorgenomen samenwerking SKB-SZ.
De heren Kleinlugtenbeld (SKB) en Van Ewijk (SZ) geven een uiteenzetting van de
voorgenomen samenwerking SKB-SZ. Het is een bestuurlijke samenwerking. Er is een notitie
opgesteld “Samen verder naar regionaal beter”. Beide ziekenhuislocaties worden gehandhaafd
en behouden de basisvoorzieningen. Beide streekziekenhuizen hebben bestaansrecht en zijn
financieel gezond. Het is de bedoeling elkaar te versterken. De bestuurlijke samenwerking ligt
op schema. De fusie wordt getoetst door NZA en ACM. De fusie is niet bedoeld om te gaan
bezuinigen op het personeel. Behoudens bijzondere omstandigheden wordt de
werkgelegenheid gegarandeerd. Er is een marktanalyse uitgevoerd op basis van de postcode.
Gebleken is dat in een postcodegebied van Dinxperlo, 670 mensen ongeveer 5 minuten langer
moeten rijden om naar een ander ziekenhuis (dan Winterswijk of Doetinchem) te kunnen gaan.
Bestuurlijke fusie levert efficiency op. Personeelsadministratie, financiële administratie en ICT
zijn gelijk. Aanschaf licenties voor systemen leveren een besparing op van ongeveer 3,5
miljoen. Artsen zijn bereid om tussen de beide locaties te reizen. Dat kan met gesloten beurzen.
In overleg met de portefeuillehouders Zorg van de Regio Achterhoek is afgesproken om ook de
fractievoorzitters van de diverse gemeenteraden te informeren. De samenwerking SKB met
ziekenhuis Bocholt blijft gehandhaafd. SZ blijft samenwerken met Rijnstate ziekenhuis en
Gelderse Vallei ziekenhuis.

5.

Rondvraag.
De heer Meerdink vraagt naar de stand van zaken Hoge Veld.
De griffier wijst op de mededeling van wethouder Kok tijdens de raadsvergadering van maart
2016. Hij gaf toen het volgende aan: “Er hebben onderhandelingen plaats gevonden over de
overeenkomst. Die overeenkomst is drie weken geleden ondertekend met daarbij de
ontbindende voorwaarden over de hoogte van de mogelijke sloopkosten. Deze liep tot en met
gisteren. Die is niet ingevuld. Op dit moment is er een onherroepelijke overeenkomst”.

De heer Walter heeft in de raad aandacht gevraagd voor het gedeelte van de noordelijke
rondweg te Dinxperlo (Beggelderdijk). Dit moet voorrang krijgen om te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn. Dit gedeelte moet eerder worden opgepakt. Hij vraagt hiervoor aandacht.
De voorzitter zegt dat het college bezig is dit te onderzoeken. Hij geeft in overweging om een
motie in te dienen.
De heer Wikkerink vraagt aandacht voor de kwaliteit van de beantwoording van de
vragen/raadsmededelingen. De beantwoording levert weer vragen op. Enz. Zoals bijvoorbeeld
over de huishoudelijke hulp en geluidnormen. Wellicht is het mogelijk om voorafgaande aan
een RTG, een technisch beraad (waarbij ambtenaren aan tafel zitten) te houden om te
voorkomen dat er steeds weer vragen op vragen worden gesteld. Soms weet een raadslid niet
welke vraag gesteld moet worden. Het is erg ingewikkeld geworden om een vraag te kunnen
stellen. Een raadslid moet eerst vragen stellen om de beleidsmatige aspecten te kunnen
doorgronden om vervolgens het college hierop te kunnen aanspreken en te controleren.
De voorzitter zegt dat het voor de raadsleden steeds ingewikkelder wordt. Het is en blijft lastig.
Een extra forum levert ook problemen op qua formatie.
De heer Veldhuizen zegt dat bij het jaarrekeningcafé en het begrotingscafé de ambtenaren
aanwezig zijn om vragen te stellen. Overigens stelt zijn fractie geen schriftelijke vragen meer.
De antwoorden zijn toch al bekend of worden summier beantwoord.
Enkele fractievoorzitters betreuren de handelwijze van de fractie van de VVD om geen vragen
meer te stellen. Zij wijzen op de mogelijkheid om een ambtenaar of de portefeuillehouder
rechtstreeks te benaderen voor het stellen van gedetailleerde vragen. Maak daar ook gebruik
van. Daarnaast zijn er mogelijkheden in de werkgroep 3D en de werkgroep financiën.
De heer Walter zegt dat soms vragen worden gesteld, om vragen te stellen. Een extra
tussenstap acht hij niet nodig.
De voorzitter geeft in overweging om dit nog eens in de fractie te bespreken.
De heer Wessels vraagt waarom aanvankelijk in het amendement van BMC, twee fracties
waren vermeld en een dag later slechts 1 fractie.
De griffier antwoordt dat hij eerst twee namen heeft doorgekregen. Een dag later kreeg hij de
melding dat het ging om één fractie. Dat is vervolgens aangepast.
De heer Wessels zegt dat tijdens de raadsvergadering een motie over huishoudelijke
ondersteuning is ingediend. Als je een meerderheid wilt krijgen voor een dergelijke motie, dan is
het wellicht gewenst om de motie eerder bij de fracties neer te leggen.
De voorzitter zegt dat iedereen tijdens de raadsvergadering een motie kan indienen. Een fractie
had tijdens de vergadering ook om een schorsing kunnen vragen.
De heer Wikkerink zegt dat hij aanvankelijk twijfelde over het indienen van een motie. Het had
ook een vraag aan het college kunnen stellen.
De heer Ter Maat zegt dat hij vragen krijgt van burgers over het snoeien van groen in Aalten.
Worden burgers in het kader van participatie hierbij betrokken?
De voorzitter wijst op de gemeentelijke klachtenlijn. Dergelijke zaken kunnen daar gemeld
worden.
De voorzitter sluit dit agendapunt af.
6.

Vaststelling besluitenlijsten vergaderingen van 21 en 29 maart 2016.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

7.

Concept-agenda rondetafelgesprek d.d. 10 mei 2016.
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.
Op een vraag van de heer Wikkerink met betrekking tot de kadernota wordt geantwoord dat het
wensenlijstje van de fracties in de Begroting wordt opgenomen.

8.

Concept-agenda van de raadsvergadering van 24 mei 2016.
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.
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9.

Bestuurlijke termijnagenda.
- Gemist wordt het voorstel in de raad van juni 2016 over SDOA/Laborijn.
- Naar aanleiding van opmerking van dhr. Meerdink dat zijn vraag over evaluatie
onderhoud zandwegen niet is beantwoord, wordt verwezen naar raadsmededeling
8/2016.
De bestuurlijke termijnagenda wordt overeenkomstig vastgesteld.

10.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur en dankt iedereen voor hun inbreng en
aanwezigheid.
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