AGENDACOMMISSIE
Besluitenlijst van de vergadering van 27 augustus 2018
OPENBAAR
Aanvang 19.30 uur.
Aanwezig:
De heer Stapelkamp (voorzitter)
De leden:
De heren Smit, Uland, Meerdink, Navis, Van der Graaff, Walter en Pennings.
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 raad heeft een uitnodiging ontvangen van FNV/CNV voor een bijeenkomst op maandag 3
september a.s. Dan vergadert ook de Achterhoek Raad. Op een vraag van de heer Pennings
of de FNV/CNV hiervan op de hoogte kan worden gesteld, wordt door de griffier geantwoord
dat hij de FNV/CNV hierover heeft geïnformeerd.
De heer Meerdink vraagt of de kleine gracht in Bredevoort schoon gemaakt kan worden.
Door het warme weer van de afgelopen periode staat de kleine gracht in Bredevoort op dit
moment droog. Dit is een goed moment om de kleine gracht (door de gemeente of
waterschap) schoon te maken.
Afgesproken wordt dat deze vraag aan de ambtelijke organisatie wordt voorgelegd.
Op voorstel van de heer Meerdink wordt onderwerp “gemeentenaam” morgenavond (28-8)
besproken met de fractievoorzitters. Tevens wordt op voorstel van de heer Van der Graaff het
onderwerp “vlaggen” geagendeerd voor het overleg van 28 augustus.

4.

Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d. 28 mei 2018.
De besluitenlijst wordt overeenkomstig vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst merkt de heer Navis op dat de gemeente in gebreke is
gesteld omdat de behandeling van het herstelbesluit bestemmingsplan Landelijk Gebied is
uitgesteld. Hoe wordt hiermee omgegaan?
De griffier geeft aan dat het plan in de raad van oktober wordt behandeld en dat het college
een reactie heeft gestuurd. De reactie van het college wordt bij de stukken gevoegd.
De heer Pennings vraagt aan de heer Smit of hij namens de fractievoorzitters de
aanbevelingen voor de profielschets voor de vacature gemeentesecretaris naar het college
heeft gestuurd.
De heer Smit geeft aan dat hij van de fractievoorzitters geen input heeft ontvangen. Hij heeft
daarom geen brief naar het college gestuurd.
De voorzitter zegt dat het college morgen de profielschets van de nieuwe gemeentesecretaris
vaststelt.

5.

Concept-agenda rondetafelgesprekken d.d. 4 september 2018 en lijst van ingekomen
stukken d.d. 18 september 2018.
Afgesproken wordt dat de raadsmededelingen 68-2018 Uitspraak HR BTW scholen en 692018 Japanse Duizendknoop aan de agenda worden toegevoegd.
De gewijzigde agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.

De heer Navis gaat schriftelijke vragen stellen over raadsmededeling 74-2018 Ontwerp
provinciale omgevingsvisie Gaaf Gelderland.
6.

Concept-agenda raadsvergadering d.d. 18 september 2018.
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.

7.

Bestuurlijke termijnagenda.
Aan de BTA wordt toegevoegd het onderzoek behoefte lokale bedrijventerreinen.
De heer Meerdink zegt dat de brede discussie over de gemeentelijke belastingen gepland
staan voor 2018/2019. Wanneer wordt dit door het college opgepakt?
De voorzitter wijst erop dat dit onderwerp ook in het raadsprogramma staat. Het college is
bezig met de voorbereiding van het Uitvoeringsprogramma. In het Uitvoeringsprogramma
wordt een planning opgenomen. Dan is meer bekend wanneer dit onderwerp in de raad aan
de orde komt.

8.

Vergaderschema 2019
Het vergaderschema wordt vastgesteld.

9.

Voorstel tot benoemen lid van de werkgroep Rekenkamercommissie AOGW.
De heer Walter wordt voorgedragen als nieuw lid van de werkgroep RCAOGW.

10.

Voorstel tot benoemen van de heer Onstenk tot fractievertegenwoordiger en lid van de
RTG-en namens de VVD.
Akkoord.

11.

Voorstel tot benoemen van de heer Eijkelkamp tot lid van de Internationale
Adviescommissie Stadt Bocholt/gemeente Aalten.
Akkoord.

12.

Nieuw lid raadswerkgroep Laborijn.
Na een korte discussie wordt afgesproken dat de heer Rijks wordt voorgedragen als lid van de
raadswerkgroep Laborijn en mevrouw Jansen (HMV) als plv-lid van de raadswerkgroep
Laborijn.

13.

Voorzitters Rondetafelgesprekken.
Namens de VVD wordt de heer Hartemink voorgedragen als voorzitter van de
rondetafelgesprekken. De overige fracties bespreken dit de komende week.

14.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur.

