Beknopt verslag van de vergadering van de agendacommissie van 30 augustus 2021
Aanwezig:
R.N. Bruin, H.M. Krul (voorzitter) en N. List, leden;
M. Huisman, adviseur;
J.A. de Boer, adviseur,
Afwezig:
C.M. Bazen, E.J. Dasbach, B. Niggendijker, leden,
R. Reus, gemeentesecretaris.

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering. De heren Bazen, Dasbach, Niggendijker en Reus zijn afwezig.
De heer Huisman geeft aan eind van de middag nog een agenderingsverzoek te hebben ontvangen inzake
het hondenbeleid. Dit verzoek wordt betrokken bij agendapunt 5.
De heer Bruin zou graag kort zijn notitie met de leden bespreken die gaat over de werkwijze van de raad
en commissie, in het bijzonder de debatvoering. Dit onderwerp wordt aan het einde van de vergadering
besproken.
Er zijn verder geen mededelingen.
2. Beknopt verslag van de vergadering van de agendacommissie op 30 juni 2021.
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
3. Evaluatie van de afgelopen raads- en commissievergaderingen.
Mevrouw List merkt op dat tijdens de vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling (via de
app) een discussie gaande was over het niet meer opgevoerde agendapunt ‘Zorgzame gemeente’. De
commissie geeft aan dat hier verder niet op in gegaan hoeft te worden. Het besluit is genomen op basis
van de inbreng van de raads- en commissieleden.
De heer Bruin geeft aan dat de voorzitter tijdens de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en
-beheer er naar neigde de inspreker meer ruimte te geven dan is afgesproken. Hij pleit voor het volgen van
de verordening ter zake.
De heer De Boer vraagt zich af of het voorstel inzake de evaluatie van de werkwijze van de raad en
commissies niet rechtstreeks naar de raad had gekund.
4. Vooruitblik naar de komende raads- en commissievergaderingen.
Er is kort stilgestaan bij het (weer) fysiek vergaderen. Geconstateerd is dat het voor sommige onderwerpen
bij informatiebijeenkomsten beter is die ook fysiek te organiseren (indien mogelijk). De commissie kan
hierbij zelf ook inventariseren en het college van burgemeester en wethouders daartoe dan vervolgens
verzoeken.
5. Bestuurlijke termijnkalender raad en commissies.
De commissie constateert nog een aantal open einden in de voorgelegde bestuurlijke termijnkalender (zie
ook e-mail griffier) en gaat er vanuit dat deze tijdens de volgende behandeling in de agendacommissie zijn
ingevuld.
Wat het agenderingsverzoek inzake het hondenbeleid betreft merkt de commissie op dat hiervoor de
commissie Stadsontwikkeling en -beheer kan worden benut. Mevrouw List is dan voorzitter. Gezien het
aantal onderwerpen wordt besloten de commissie Stadsontwikkeling en -beheer te verplaatsen naar
dinsdag
14 september met een uitloopmogelijkheid (in dat geval wordt de vergadering geschorst op 14 september)
op woensdag 15 september. Het onderhavige agenderingsverzoek wordt dan als laatste punt aan de
agenda toegevoegd.
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Wat de notitie van de heer Bruin betreft, constateert de voorzitter dat de collega-voorzitters het initiatief van
de heer Bruin steunen. De heer De Boer brengt in dat het stimuleren van debat een cultuuraspect is dat
lastig is om ‘zo maar’ te wijzigen. De voorzitter geeft voorts aan dat de wijze van debatvoering meer iets is
om goed aan te pakken bij aanvang (en bij herhaling door middel van training, uitleg, e.d.) van de volgende
bestuursperiode.
6. Datum volgende vergadering agendacommissie.
De eerstvolgende ‘fysieke’ vergadering van de agendacommissie staat gepland op maandag
20 september 2021 (aanvang 18.00 uur).
7. Rondvraag.
Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt.
8. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 19.15 uur.
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