Beknopt verslag van de (digitale) vergadering van de agendacommissie van 19 april 2021
Aanwezig:
C.M. Bazen, R.N. Bruin, E.J. Dasbach, H.M. Krul (voorzitter) en N. List, leden;
J.A. de Boer, adviseur;
M. Huisman, adviseur;
F. Blok, raadsadviseur:
R. de Jonge, raadsadviseur.
Afwezig:
B. Niggendijker, lid.

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering. De heer Niggendijker is afwezig. Er zijn verder geen mededelingen.
2. Beknopt verslag van de vergadering van de agendacommissie op 8 maart 2021.
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
3. Evaluatie van de afgelopen raads- en commissievergaderingen.
Mevrouw List geeft wederom aan het agendapunt ‘Stand van zaken zorgzame gemeente’ in de commissie
Maatschappelijke ontwikkeling af te willen schaffen. Dit onderwerp is al eerder besproken in de
vergaderingen van 19 oktober 2020 en 16 november 2020. De agendacommissie is verdeeld en geeft
daarom aan het eventuele afschaffen van dit onderwerp via een ‘kleine’ enquête te willen voorleggen aan
de raads- en commissieleden. De vraag is dan aan de raads- en commissieleden of er nog behoefte is aan
het handhaven van het agendapunt ‘Stand van zaken zorgzame gemeente’ (ja/nee), een en ander tegen
de achtergrond van de aanleiding van dit agendapunt en de mogelijkheden die er verder zijn voor de
commissieleden om actuele vragen te stellen en onderwerpen te agenderen.
De heer Bazen merkt op dat we als technisch voorzitter van de commissie moeten voorkomen dat we de
gang van zaken beïnvloeden. Hierover is in het presidium van 6 april 2021 ook gesproken. Het presidium
heeft aangegeven dat het raadslid in de voorbereiding actief mag meedoen, ook als deze voorzitter is.
Echter, tijdens de commissie zit de voorzitter technisch voor en mag geen actieve bijdrage worden
geleverd over het betreffende onderwerp.
De heer de Boer vraagt, vanwege het grote aantal commissieleden, aandacht voor de informatieoverdracht
van commissieleden naar raadsleden.
4. Vooruitblik naar de komende raads- en commissievergaderingen.
Er zijn geen bijzonderheden.
5. Bestuurlijke termijnkalender raad en commissies.
De heer Krul vraagt waarom de onderwerpen onder 95 (Herschikking schoolgebouwen Scholen aan Zee)
en 99 (Pilot forensisch-psychiatrische cliënten GGZ-NHN) in de kolom ‘afgedaan’ staan terwijl er niet is
geleverd wat toegezegd is.
De heer Reus geeft een toelichting en geeft daarbij aan dat de beide onderwerpen niet in de kolom
‘afgedaan ’hadden moeten staan maar in de kolom ‘stand van zaken’.
De heer Reus geeft een korte toelichting op zijn memo van 15 april 2021 met betrekking tot de Bestuurlijke
termijnkalender.
De agendacommissie stemt in met de volgende agenderingsverzoeken:
- Tussentijdse update proces fondsenwerver voor culturele organisaties;
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- Stand van Zaken met betrekking tot ontwikkelingen binnen het Jeugdbeleid;
- Informeren over capaciteit elektriciteitsnet (Liander);
- Verklaring van geen bezwaar (VVGB) nieuwe toegangspoort vliegveld De Kooy.
Daarnaast heeft de agendacommissie onderstaande agenderingsverzoeken betrokken bij de aankomende
vergaderingen van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer:
- Ontwerp-bestemmingsplan Halter Bellevue en stadspark 2021;
- Parapluplan supermarkten;
- Omgevingsverordening.
Er zijn teveel onderwerpen voor de commissie Stadsontwikkeling en -beheer om te behandelen in de
reguliere vergaderingen van 2 juni, 23 juni en 25 augustus 2021. Herschikking van onderwerpen leidt niet
tot een verlichting van de agenda’s en leidt tot agendaproblemen. De agendacommissie verzoekt om die
reden het college binnen veertien dagen aan te geven of de onderwerpen die nu vóór het zomerreces zijn
gepland daadwerkelijk op tijd worden aangeboden. Als dat met zekerheid kan worden aangegeven, is de
agendacommissie bereid twee extra commissievergaderingen in te plannen op woensdag 9 juni 2021 en
woensdag 1 september 2021.
6. Motivering agenderingsverzoeken.
Op 25 maart en 30 maart 2021 zijn achtereenvolgens de agenderingsverzoeken met betrekking tot het
‘Uitvoeringsplan Participatie 2021-2022’ en ‘Stand van zaken duurzaamheid’ voorgelegd aan de leden van
de agendacommissie. Naar aanleiding hiervan heeft de agendacommissie opmerkingen gemaakt over de
motivering van de agenderingsverzoeken en het moment van aanbieden van de verzoeken aan de
agendacommissie. De heer Reus geeft hierop een toelichting waarbij hij ingaat op de planning en
afwegingen die gemaakt moeten worden.
7. Vragen voor het vragenkwartier bij bijzondere raadsvergaderingen.
De heer Bruin geeft aan dat het volgens hem in strijd is met het Reglement van orde om het agendapunt
‘Vragenkwartier’ niet op te nemen bij bijzondere raadsvergaderingen.
De heer Huisman zegt dat bij bijzondere raadsvergaderingen nooit het agendapunt ‘Vragenkwartier’ wordt
opgenomen. Het Reglement van orde geeft de mogelijkheid tot het instellen van een ‘Vragenkwartier’.
De heer de Boer geeft eveneens aan dat het niet gebruikelijk is dergelijke ‘standaard‘ agendapunten op te
nemen bij bijzondere raadsvergaderingen.
8. Datum volgende vergadering agendacommissie.
De eerstvolgende ‘fysieke’ vergadering van de agendacommissie staat gepland op maandag
17 mei 2021, aanvang 18.00 uur.
9. Rondvraag.
De heer Bruin vraagt waarom het niet mogelijk schijnt te zijn om zijn achtergrond te wijzigen bij de StarLeaf
vergaderingen. De heer Dasbach geeft aan dat dit wel mogelijk is maar dat er dan een update gedownload
moet worden.
10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 19:00 uur.
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