AGENDACOMMISSIE
Besluitenlijst van de vergadering van 30 oktober 2017
OPENBAAR
Aanvang 19.30 uur.
Aanwezig:
De heer Gerritsen (voorzitter)
De leden:
De heren Wikkerink, Meerdink, Veldhuizen, Ter Maat, Walter, Veldhuizen,
Pennings en Wessels.
Griffier:

Dhr. Fiering

1.

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

2.

Vaststelling van de agenda.
Akkoord.

3.

Rondvraag.
De heer Walter zegt dat - op verzoek van de fractie van de Progressieve Partij – een gesprek
is geweest tussen de heren Wikkerink, Boerendonk, de burgemeester, de griffier en hijzelf
naar aanleiding van zijn opmerking in de raadsvergadering van 19 september jl.
Betrokkenen zijn tot de conclusie gekomen dat zij de uitspraken niet hadden gedaan als zij
alle informatie van elkaar wisten. De heer Boerendonk heeft gevraagd om dit in deze
vergadering kenbaar te maken zodat de fractievoorzitters de leden van hun fracties hiervan in
kennis kunnen stellen.
De heer Wikkerink zegt dat op 29 november a.s. een landelijke congres in Utrecht over het VN
verdrag wordt gehouden. Hij stelt voor om met een gemeentelijke delegatie hiernaar toe te
gaan. Dat kunnen raadsleden zijn, maar ook collegeleden en ambtenaren. Dit kan gezien
worden als een soort “scholing”. De kosten bedragen in totaal € 595,00. Binnen zijn fractie is
belangstelling voor dit congres. Hij vraagt of meer fracties belangstelling hebben om mee te
gaan en of leden van het college of ambtenaren belangstelling hebben.
Afgesproken wordt dat de belangstelling voor dit congres aan de griffie wordt doorgegeven.

4.

Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d. 18 september 2017.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag merkt de heer Pennings het volgende op. In de media staat
dat de gemeente Bronckhorst de buizen voor glasvezel aanlegt en KPN hierin participeert.
Het college van Aalten heeft steeds aangegeven dat participatie van de gemeente inzake de
aanleg van glasvezel niet mogelijk is omdat dit gezien werd als “staatssteun”. Hoe kan de
gemeente Bronckhorst nu wel participeren in de aanleg van glasvezel. Hij wil graag een
schriftelijke reactie van het college.
De voorzitter zegt dit toe.

5.

Concept-agenda rondetafelgesprek d.d. 14 november 2017.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Afgesproken wordt dat Barlo’s Belang ook op de hoogte wordt gebracht dat de behandeling
van het voorstel tot behoud van een gebouw op voormalig AZC Groot Deunk tbv de
Oranjevereniging Barlo in het rondetafelgesprek van 14 november a.s. plaatsvindt.

6.

Concept-agenda van de raadsvergadering d.d. 28 november 2017.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

7.

Bestuurlijke termijnagenda.
Akkoord.
De heer Wikkerink zegt dat de agenda’s van de raadsvergaderingen behoorlijk mager zijn.
Mogelijk kan nagedacht wordt om in de raadsvergadering ook actuele onderwerpen te
behandelen waarover nog geen besluit hoeft te worden genomen.
De heer Walter zegt dat hij behoefte heeft aan informatie van de wethouders waar ze mee
bezig zijn. Dat kan in de raadsvergadering worden verteld. Daar moeten dan door de
raadsleden geen vragen over worden gesteld.
De voorzitter zegt dat in het verleden dergelijke informatie in de commissies verteld konden
worden.
De griffier zegt dat het college de informatie kan verstrekken middels raadsmededelingen.
Daarnaast is afgesproken dat de fracties, de agendacommissie kunnen voorstellen om
onderwerpen/raadsmedelingen in de raad te bespreken zonder dat hierover een besluit hoeft
te worden genomen. Dat is in het verleden vaker gedaan.

8.

Verkiezingsborden.
Gebleken is dat het veranderen van de locaties van de verkiezingsborden erg duur is. De
bestaande locaties van de verkiezingsborden worden gehandhaafd. Aan de Kloosterdijk wordt
een verkiezingsbord geplaatst. De heer Wikkerink is geen voorstander van het plaatsen van
een verkiezingsbord aan de Kloosterdijk.
De plakdag wordt gehouden op zaterdag 24 februari 2018 van 10.30 tot 12.00 uur. Locatie:
gemeentewerf.

9.

Wijziging statuten VNG i.v.m. de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren.
Ingestemd wordt met het voorstel om de raad voor te stellen in te stemmen met de wijziging
van de statuten van de VNG. Dit heeft te maken met de verantwoordelijkheid van de raad als
werkgever van het personeel van de Griffie.
De algemene ledenvergadering van de VNG is op 1 december a.s. Elke gemeente heeft één
stem.
Door de voorzitter wordt gevraagd om in de fracties te bespreken of een raadslid
belangstelling heeft om de gemeente Aalten tijdens de ledenvergadering te
vertegenwoordigen. Eventuele belangstelling kan doorgegeven worden aan de griffie.

10.

Week van de democratie.
Schaersvoorde heeft onlangs gevraagd of in juni 2018 opnieuw een week van de democratie
kan worden georganiseerd met gebruikmaking van de interactieve zuilen van de
Democratiefabriek.
De fractievoorzitters stemmen hiermee in.
Nadrukkelijk wordt kenbaar gemaakt dat het een verantwoordelijkheid is van alle fracties om
de leerlingen tijdens de week van de democratie te begeleiden en te ondersteunen.

11.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.10 uur en bedankt iedereen voor hun inbreng en
aanwezigheid.

