AGENDACOMMISSIE
Besluitenlijst vergadering d.d. 16 mei 2011.

Aanwezig:

OPENBAAR

Voorzitter: de heer G. Berghoef (burgemeester).
De leden: mevrouw Oort, de heren Luiten, Migchelbrink (ipv dhr Wikkerink), Pennings,
Veldhuizen en Bulsink.
Griffier: dhr. Fiering.

Afwezig
met kennis
geving
1.
Opening.
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering.
2.
Vaststelling van de agenda.
Akkoord.
3.
Rondvraag.
De heer Migchelbrink wijst op een artikel in De Gelderlander over aanrijtijden ambulance. De situatie voor
Aalten is wel iets verbeterd maar voldoet nog niet altijd aan de normen. De invoering van 60 km wegen
spelen hierbij o.a. een rol. Uit het artikel blijkt ook dat het ambulancepersoneel van de Post Anholt wel
patiënten mag vervoeren maar geen levensreddende handelingen mag verrichten. Is dit bekend en wat
wordt hieraan gedaan?
De voorzitter zegt dat de aanrijtijden voortdurend de aandacht heeft. De gemeente is afhankelijk van de
GGD. De informatie m.b.t. de post Anholt wordt onderzocht en hij zal de raad hierover informeren.
De heer Veldhuizen zegt dat nu blijkt dat het realiseren van 60 km wegen de veiligheid niet ten goede komt.
Hij pleit voor een netwerk van 80 km wegen.
Mevrouw Oort pleit voor volledige informatie over aanrijtijden van ambulances aan de gemeenteraad waarin
ook aandacht wordt geschonken aan de oorzaken en de cijfers waarop het krantenartikel is gebaseerd.
De voorzitter zegt dit toe.
De heer Bulsink vraagt naar ervaringen van het burgemeestersoverleg Achterhoek-Borken.
De voorzitter zegt dat wethouder Kok naar deze bijeenkomst is geweest en hij zal hem vragen om de
fractievoorzitters schriftelijk te informeren.
4.

Vaststelling besluitenlijst vergadering van 26 april 2011

Het verslag wordt overeenkomstig vastgesteld.
N.a.v. het verslag zegt mevr. Oort dat het college een brief heeft gestuurd naar de fractievoorzitters d.d. 3
mei waarin wordt aangegeven dat het college advies vraagt aan de OR en commissie GO. Wat gaat het
college de OR/het GO vragen. Is dat gebaseerd op de informatie die nu voorhanden is?
De voorzitter antwoordt dat in de brief de wettelijke procedure is weergegeven. De gevolgen voor het
gemeentelijk personeel komt aan de orde gebaseerd op de huidige informatie. GO/OR hebben adviesrecht.
De heer Luiten wijst erop, dat het banenplan/ISWI op de agenda staat van de RTG Bestuur en Financiën
van 31 mei. Inhoudelijk kan gediscussieerd worden in de meningsvormende raad van 14 juni.
De besluitenlijst wordt overeenkomstig vastgesteld.
5.

Concept-agenda vergadering RTG d.d. 31 mei 2011.

Ingestemd wordt met de concept-agenda.
6.
Concept-agenda meningsvormende- en besluitnemende raad d.d. 14 juni 2011.
De heer Veldhuizen vindt dat het onderwerp banenplan ISWI niet op de meningsvormende raad moet
worden gezet. Alleen behandeling in de RTG vindt hij voldoende.

De overige leden hebben geen probleem met de behandeling van dit onderwerp in de meningsvormende
raad.
In verband met afscheid van mevr. Van de Kuil wordt afgesproken dat de raadsvergadering van 14 juni om
19.00 uur begint.
Akkoord.
7.
Bestuurlijke termijnagenda.
Akkoord.
11.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 19.50 uur.
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