AGENDACOMMISSIE
Besluitenlijst van de vergadering van 22 augustus 2016
OPENBAAR
Aanvang 19.30 uur.
Aanwezig:
De heer Berghoef (voorzitter )
De leden:
De heren Walter, Pennings, Wessels, Wikkerink, Ter Maat, Meerdink, 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.

Rondvraag.
De heer Veldhuizen vraagt of zijn fractie morgenavond tijdens de extra raadsvergadering
vragen mag stellen n.a.v. de aanhouding met geweld. Hiermee wordt ingestemd.
De voorzitter wijst erop dat woensdagavond – voor de buurtbewoners - een informatieavond
wordt gehouden. Deze is niet openbaar. Hij zegt dat na afloop van de bijeenkomst een
persconferentie wordt gehouden en hij zegt een raadsmededeling toe. Hij geeft in overweging
om maximaal 1 raadslid per fractie af te vaardigen.
De heer Wikkerink vraagt om raadsmededeling 110/2016 evaluatie centrum Aalten te
behandelen in het rondetafelgesprek van 6 september a.s. Dat is ruim voor de Najaarsnota. De
Stichting Gehandicapten Raad heeft wel de verslagen van de gesprekken gekregen maar niet
de raadsmededeling en het besluit van het college. Hij adviseert om dergelijke besluiten ook
naar betrokkenen te sturen.

4.

Vaststelling besluitenlijsten vergadering van 6 juni en 9 augustus 2016.
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. het verslag van 6 juni merkt de heer Meerdink op dat gezegd is dat regelmatig informatie
beschikbaar wordt gesteld over de woningbouwplanning. Op welke manier vindt dit plaats.
De voorzitter zegt dat het college volop bezig is met de regionale woonagenda. Zoals
bijvoorbeeld het illegaal bewonen van recreatiewoningen. Hiervoor dient beleid te worden
ontwikkeld. Daarbij is ook is aandacht voor de mantelzorgformule. De aangepaste
woningbouwplanning komt in de raad van oktober aan de orde.

5.

Concept-agenda rondetafelgesprek d.d. 6 september 2016.
Raadsmededeling 110/2016 wordt aan RTG Ruimte toegevoegd.
De agenda wordt overeenkomstig gewijzigd.

6.

Concept-agenda van de raadsvergadering van 20 september 2016.
Raadsmededeling 110/2016 wordt aan de agenda gevoegd.
De agenda wordt overeenkomstig gewijzigd.

7.

Bestuurlijke termijnagenda.
De heer Veldhuizen zegt dat de motie van de fractie van de VVD over een beperkt onderzoek
randweg Aalten, ontbreekt. Afgesproken wordt dat deze motie in de bestuurlijke termijnagenda
wordt gezet.

8.

Raadsmededeling 111/2016 Beantwoording toezegging raadsvergadering d.d. 5 juli 2016
over afwezigheid gemeente Aalten bij VNG-congres.
De heer Wikkerink heeft een e-mail gestuurd dat hij teleurgesteld is over de onjuistheid en
incompleetheid van de raadsmededeling. Aangeven wordt dat op 7 juni een RTG werd
gehouden zodat niet aan de stemming kon worden meegedaan. Hij wijst er op dat de stemming
op 8 juni was. Daarnaast wordt aangegeven dat er geen vervanging voor de stemming geregeld
kon worden. Hij wijst erop dat aanwezige raadsleden ook kunnen stemmen. Raadslid Frenken
zou aanvankelijk het VNG-congres bezoeken maar heeft uiteindelijk ook afgezegd. Hiervoor zijn
kosten betaald. Welke kosten zijn betaald voor hotel overnachtingen en het VNG-congres?
Voorts werd door het college aangegeven dat Winterswijk namens Aalten zou stemmen. Dat is
onjuist. Er moeten geen leugens worden verteld tijdens een openbare vergadering.
De voorzitter zegt dat het college de overtuiging had dat de burgemeester van Winterswijk
namens de gemeente Aalten kon stemmen. Dat bleek achteraf niet mogelijk. Daardoor heeft
niemand namens de gemeente Aalten een stem uitgebracht. Dat had zo niet gemeld moeten
worden.
De griffier geeft aan dat de VNG de kosten van deelname van de heer Frenken heeft
terugbetaald. Er zijn geen kosten voor hotelovernachtingen voor de heer Frenken voldaan.

9.

Brief Minister Plasterk over actieplan versterking positie raadsleden.
De heer Wikkerink vraagt of de fractievoorzitters zich herkennen in dit actieplan. Hij vraagt of de
raad van Aalten de komende tijd hier mee aan de slag moet? Er moet wellicht iets gedaan
worden met de grip op de regionale samenwerking. Hij wil daar graag een keer over nadenken
of moeten we de plannen van Plasterk afwachten?
De heer Veldhuizen wijst erop dat een gemeente voorlichtingsavonden heeft georganiseerd
over de rol van de raad om te trachten meer mensen te betrekken bij het raadswerk.
De heer Walter wijst erop dat Aalten al jaren de “Gast van de Raad” kent. Dat loopt niet echt
storm.
De heer Pennings vindt het onderwerp “grip op de regionale samenwerking” een belangrijk
issue. Hij geeft in overweging om de plaatselijke besturen erbij betrekken.
De heer Wikkerink zegt dat de werving van nieuwe fractieleden belangrijk is maar de brief heeft
betrekking op de werkzaamheden van de gemeenteraad. De minister heeft enkele actiepunten
aangegeven.
De heer Wessels zegt dat de raadsleden veel tijd kwijt zijn aan het lezen van voorstellen en
nota’s van het college. De raadsleden moeten meer contact hebben met de burgers. Een avond
over de werking van de plaatselijke democratie is een mogelijkheid.
De heer Wikkerink wijst ten aanzien van de burgerparticipatie nog op het format van de
gemeente Delfzijl. Iedereen was enthousiast maar er is tot op heden niets mee gedaan.
De voorzitter geeft in overweging om een werkgroepje in te stellen om aan de slag te gaan met
de voorstellen van Minister Plasterk.
Na een korte discussie wordt afgesproken dat de burgemeester en de griffier een notitie zullen
maken.

10.

Vergaderschema 2017.
Na een korte discussie wordt ingestemd met het vergaderschema 2017.

11.

Voorstel tot wijziging van de Verordening op de vergadering en organisatie van de
werkzaamheden van de gemeenteraad.
Akkoord met de voorgestelde aanpassingen.

12.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur en dankt iedereen voor hun inbreng en
aanwezigheid.
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