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Beknopt verslag van de vergadering van de agendacommissie van 20 september 2021  
 
Aanwezig: 
C.M. Bazen, E.J. Dasbach, H.M. Krul (voorzitter) en N. List, leden; 
J.A. de Boer, adviseur; 
M. Huisman, adviseur; 
R. Reus, gemeentesecretaris; 
F. Blok, raadsadviseur. 
 
Afwezig: 
R.N. Bruin en B. Niggendijker, leden,  
 

 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering. De heren Bruin en Niggendijker zijn afwezig.  
 
2. Beknopt verslag van de vergadering van de agendacommissie op 30 augustus 2021.  
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Evaluatie van de afgelopen raads- en commissievergaderingen. 
De heer Dasbach geeft met betrekking tot de spreektijd aan dat fracties, die door hun spreektijd zijn, toch 
nog een opmerking zouden moeten kunnen maken. De heer De Boer geeft aan dat hierover in het 
presidium van 13 september jl. afspraken zijn gemaakt waarbij op voorstel van de voorzitter is besloten de 
werkafspraak te maken van een spreektijd van 12,5 minuut, exclusief stemverklaringen.  
 
De agendacommissie gaat in op de nieuwe werkwijze over het vooraf stellen van technische vragen bij de 
commissievergaderingen. De agendacommissie is van mening dat technische vragen in principe tijdig 
(voor het weekeinde voorafgaand aan een commissie- of raadsvergadering) beantwoord dienen te worden, 
maar geeft ook aan er begrip voor te hebben dat dit niet altijd mogelijk is als de vragen laat worden gesteld. 
De heer Reus geeft aan dat er altijd geprobeerd wordt zo spoedig mogelijk te antwoorden. Afgesproken is 
dat de griffie een bericht stuurt met de gewijzigde werkafspraken over het stellen van technische vragen. 
De technische vragen kunnen in het vervolg via e-mail bij de griffie worden ingediend, die de vragen 
vervolgens doorzet in de ambtelijke organisatie. De betreffende ambtenaar beantwoordt de technische 
vragen en neemt daar in cc de raads- en commissieleden in mee alsmede de wethouders. De keuze voor 
de gewijzigde werkwijze is er in gelegen dat hiermee voorkomen wordt dat een e-mail blijft liggen binnen 
de ambtelijke organisatie in geval een ambtenaar niet aanwezig is en daarmee niet tijdig een antwoord 
wordt gegeven.  
Daarnaast is afgesproken dat de griffie op de aandachtspuntenlijst voor de voorzitter: 
1. de gewijzigde procedure opneemt, zodat hier nog specifiek aandacht voor kan worden gevraagd bij 

aanvang van de vergadering; 
2. aangeeft welke fracties technische vragen hebben ingediend.               
 
De heer Bazen doet de suggestie om bij digitale vergaderingen de wethouder en de betreffende ambtenaar 
aanwezig te laten zijn in de raadzaal.  
  
De heer Bazen geeft aan dat de bespreking van het onderwerp ‘Consultatie keuzeopgaven gemeenteraad 
in het kader van de Omgevingswet’ in de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en- beheer van 
14 september 2021 niet naar zijn tevredenheid heeft plaatsgevonden. In aansluiting hierop geeft de 
agendacommissie aan dat er met betrekking tot de ‘Strategische uitgangspunten omgevingsvisie’, 
voorafgaand aan de formele behandeling hiervan in commissie en raad, nogmaals een werkvorm moet 
worden gezocht waarbij deze strategische uitgangspunten, zonder druk van besluitvorming, aan de orde 
komen. 
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In antwoord op een vraag van de heer Krul over de problemen met GemeenteOplossingen geeft de heer 
Huisman aan dat hierover een gesprek gepland is tussen hem, de heer De Boer en 
GemeenteOplossingen. 
   
4. Vooruitblik naar de komende raads- en commissievergaderingen. 
5. Bestuurlijke termijnkalender raad en commissies. 
Agendapunt 4 en 5 worden in samenhang besproken. 
De agendacommissie stemt in met de memo om de commissie Bestuur en Middelen van 4 oktober 2021 
niet door te laten gaan wegens het ontbreken van agendapunten en de commissie Stadsontwikkeling en -
beheer van woensdag 6 oktober 2021 te verplaatsen naar maandag 4 oktober 2021, met woensdag 6 
oktober als uitloopmogelijkheid.  
 
De Heer Krul uit zijn zorgen over het halen van de ‘deadline’ met betrekking tot punt 104; ‘Evaluatie WMO-
taxivervoer’ en punt 108; ‘Beleid schuilstallen’. De heer Reus geeft aan dat er hard aan gewerkt wordt om 
de termijnen te halen.    
 
In het presidium van 13 september jl. is besloten dat er weer fysiek vergaderd gaat worden.  
De agendacommissie geeft aan dat publiek zich zowel voor de raadsvergaderingen (Stadshal theater ‘De 
Kampanje’) als de commissievergaderingen (Kerkgracht) moet aanmelden.       
 
6. Datum volgende vergadering agendacommissie. 
De eerstvolgende ‘fysieke’ vergadering van de agendacommissie staat gepland op maandag 
25 oktober 2021 (aanvang 18.00 uur). 
 
7. Rondvraag. 
De heer de Boer geeft aan dat er na de raadsvergaderingen weer ruimte moet zijn voor een hapje en een 
drankje. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 19:00 uur.  
 
 


