AGENDACOMMISSIE
Besluitenlijst van de vergadering van 20 maart 2017
OPENBAAR
Aanvang 19.30 uur.
Aanwezig:
De heer Gerritsen (voorzitter)
De leden:
De heren Wessels, Meerdink, Ter Maat, Pennings, Walter, Veldhuizen en Wikkerink
Griffier:

Dhr. Fiering

1.

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

2.

Vaststelling van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Rondvraag.
De heer Wessels zegt dat in het weekblaadje van de PP – n.a.v. het verkiezingsdebat – staat
dat de plannen m.b.t. het sportpark Zuid onbekend zijn behalve bij het CDA. Daar heeft hij zich
aan gestoord. De raad is door de vereniging op de hoogte gesteld van de plannen. Blijkens de
bestuurlijke termijnagenda komt het college medio juni met een voorstel. De inhoud van het
voorstel is ook bij het CDA niet bekend. Hetgeen door de PP wordt weergegeven is een
verkeerde veronderstelling van zaken.
De heer Pennings geeft aan dat tijdens de raadsvergadering geïnterrumpeerd kan worden via
de microfoon (groen lampje begint te knipperen) of middels hand opsteken. Hij wil graag nadere
afspraken hierover.
De voorzitter stelt voor om beide te doen. Door ook de hand op te steken valt het voor iedereen
sneller op.
De heer Veldhuizen zegt dat in Aalten Vooruit een artikel is gepubliceerd over het terrein Beele
aan de Industriestraat. Daarin wordt vermeld dat er extra werkzaamheden moeten worden
verricht in verband met de aanwezigheid van asbest. Zijn fractie wil op de hoogte worden
gesteld van de extra kosten van deze werkzaamheden.
De voorzitter zegt dit toe.

4.

Week van de democratie en open dag.
Aanwezig zijn mevrouw Sweenen en de heer Storm.
Het is de bedoeling dat op zaterdag 17 juni van 10.00 tot 14.00 uur een open dag in het
gemeentehuis aan de Markt wordt georganiseerd. De politie, buitendienst en brandweer worden
ook gevraagd om hieraan mee te doen. De politieke partijen krijgen de ruimte om zich te
presenteren.
Daarna wordt – i.p.v. in september - de week van de democratie georganiseerd.
Voor de leden wordt een filmpje van de Democratie Fabriek getoond.
Er worden in het gemeentehuis interactieve zuilen over de democratie geplaatst. Deze
informatie zuilen worden vanaf zaterdag 17 juni een hele week in het gemeentehuis staan.
Scholen zijn gevraagd om deel te nemen aan de week van de democratie.
Schaersvoorde (Havo/Vwo) doet mee. Getracht wordt om ook het VMBO hiervoor te
interesseren. Helaas hebben de basisscholen te kennen gegeven hieraan niet deel te nemen.
Aan de fracties wordt gevraagd wie van de leden, de leerlingen in de week van de democratie
kunnen begeleiden. Dit wordt in de fracties besproken. T.z.t. wordt een schema opgesteld.
Ingestemd wordt met het organiseren van een open dag en de week van de democratie.

5.

Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d. 20 februari 2017.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

6.

Concept-agenda rondetafelgesprek d.d. 4 april 2017.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

7.

Concept-agenda van de raadsvergadering d.d. 18 april 2017.
Akkoord.

8.

Bestuurlijke termijnagenda.
Op een vraag van de heer Meerdink wordt geantwoord dat de behandeling van het voorstel
over de woningbouwplanning (stoplichtmodel) volgens planning verloopt.
Akkoord.

9.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 19.55 uur en bedankt iedereen voor hun inbreng en
aanwezigheid.
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