AGENDACOMMISSIE
Besluitenlijst vergadering d.d. 18 maart 2013

Aanwezig:

OPENBAAR

Voorzitter: de heer G. Berghoef, burgemeester
De leden: mevrouw Oort-Löwenthal, de heren Pennings, Veldhuizen, Bulsink, Wikkerink en
Luiten.
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.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
4.
Vaststelling besluitenlijst vergadering van 18 februari 2013.
De besluitenlijst wordt overeenkomstig vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag merkt de heer Pennings ten aanzien van het doorschuiven van
geluidsverordening het volgende op. Het college heeft in een mail een nadere toelichting gegeven waarom
de behandeling van de geluidsverordening is doorgeschoven. Hij had deze reactie van het college al
verwacht. Dat bleek al uit de advertentie mbt de inspraaktermijn. Daardoor kon de raadsvergadering van
maart niet worden gehaald. De interne communicatie verloopt niet goed.
Mevrouw Oort vraagt ook aandacht voor de interne communicatie. Het was toch bekend dat er een
inspraakronde moest worden gehouden. Daar moet toch rekening mee worden gehouden. Zij gaat ervan uit
dat dit opnieuw de nodige aandacht krijgt.
De voorzitter zegt dat dit constant de aandacht heeft.
5.
Concept-agenda ’s Rondetafelgesprekken d.d. 2 en 3 april 2013.
Het voorzitterschap van RTG Ruimte wordt gewijzigd in dhr. Veldhuizen.
De heer Pennings vraagt aandacht voor de te plaatsen advertentie en de uitnodiging van de afvaardiging
van de inwoners van het centrum van Aalten.
De voorzitter zegt dat de horeca ook wordt uitgenodigd. Overigens heeft niemand een zienswijze ingediend.
Aanstaande donderdag vindt er nog een overleg met Horeca afdeling Aalten-Dinxperlo plaats.
De heer Veldhuizen zegt dat de afvaardiging van de inwoners van het centrum ook in de vergadering van de
VVD-fractie is geweest.
De heer Wikkerink wijst erop dat in het voorstel staat dat de horeca betrokken is geweest bij de
totstandkoming van deze verordening. Hij heeft van verschillende horecaondernemers gehoord dat zij niet
betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze verordening. Een ondernemer is wel als
buurtbewoners bij een gesprek geweest, maar niet als horecaondernemer. Hij wil graag weten hoe de
horeca bij de totstandkoming van deze verordening is betrokken en hoe de vertegenwoordiging van de
horeca was samengesteld. Hij mag er toch van uitgaan dat het bestuurlijk traject volledig is afgerond zodra
de stukken ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Hij vraagt of de nieuwe verordening
overeenkomt met de wensen van de gemeenteraad zoals deze in de raadsvergadering van september 2012
zijn aangegeven. Worden in de nieuwe verordening alle vragen van de gemeenteraad, zoals deze
september 2012 zijn gesteld, beantwoord? Hij wil hierover duidelijkheid. Hij verzoekt om alle verslagen bij de
stukken te leggen.
De voorzitter zegt dat op 22 januari een gesprek is geweest met het bestuur van horeca Aalten. Hij heeft ook
een gesprek gehad met de voorzitter van Horeca afdeling Aalten-Dinxerplo. De horeca is voorts gewezen op
de inspraakprocedure. Daar is geen gebruik van gemaakt. Aanstaande donderdag vindt nog een overleg

met de horeca plaats. Ook de horeca is gehouden aan de gestelde termijnen. Hij wijst erop dat de verslagen
van de gesprekken van 22 januari bij de stukken zijn gevoegd. Voor zover andere verslagen aanwezig zijn
worden deze ook ter inzage gelegd.
Mevrouw Oort verzoekt de verslagen van Poho-sociaal ten aanzien van het Achterhoekse kaderstellling
maatschappelijk domein en t.a.v. transformatie jeugdzorg Achterhoek ter inzage te leggen. Zij vraagt of het
mogelijk is om regionale onderwerpen - zoals de Achterhoekse kaderstelling maatschappelijk domein - in het
vervolg in dezelfde maand in de raad te behandelen als de overige gemeenteraden?
De voorzitter zegt ten aanzien van de verslagen dat deze - voor zover aanwezig – ter inzage worden gelegd.
De griffier geeft aan dat altijd wordt getracht om in dezelfde maand dergelijke voorstellen in de
gemeenteraden te behandelen. Een en ander is wel afhankelijk van tijdige de aanlevering door de
verschillende colleges.
De heer Luiten vraagt of de kans bestaat dat de verordening - naar aanleiding van het gesprek met de
horeca - nog moet worden aangepast.
De voorzitter geeft aan dat sommige horecaondernemers vinden dat de verordening moet worden
aangepast. De horeca is verdeeld over dit onderwerp. Het gesprek van donderdag wordt afgewacht.
Ingestemd wordt met de concept-agenda’s.
6.
Concept-agenda raadsvergadering d.d. 16 april 2013.
Akkoord.
7.
Bestuurlijke termijnagenda.
Het beleidsplan schuldhulpverlening is niet vermeld op de bestuurlijke termijnagenda.
Dit wordt nagevraagd.
Akkoord.
8.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 19.50 uur.
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