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

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering. De heer De Boer en de heer Niggendijker zijn afwezig. Er zijn verder
geen mededelingen.
2. Beknopt verslag van de vergadering van de agendacommissie op 17 mei 2021.
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
3. Evaluatie van de afgelopen raads- en commissievergaderingen.
De heer Bruin geeft aan zich niet te herkennen in de kritiek van mevrouw Hamerslag, geuit tijdens de
vergadering van het Presidium, over ‘sturing en onderbreking’ in de vergadering van de commissie Bestuur
en Middelen van 7 juni jl. onder zijn voorzitterschap. De heer Krul ondersteunt het standpunt van de heer
Bruin.
De heer Dasbach geeft in een reactie op mevrouw List aan dat hij het agendapunt ‘Stand van zaken
Zorgzame gemeente’ wil beperken tot de vraag van de indiener en het antwoord van de wethouder.
Vervolgvragen kunnen dan eventueel schriftelijk gesteld worden. Er is geen sprake van spreektijd.
4. Vooruitblik naar de komende raads- en commissievergaderingen.
De heer Bruin vraag waarom de raadsvergadering van 5 juli 2021, met daarop alleen maar hamerpunten,
niet gekoppeld kan worden aan de raadsvergadering van 7 juli 2021. De heer Huisman geeft aan dat de
afspraak is dat zelfs vergaderingen met één agendapunt doorgaan. Daarnaast staat de vergadering van 7
juli 2021 geheel in het teken van de Kadernota. Hiervoor heeft het presidium expliciet een uitgebreid
‘spoorboekje’ vastgesteld.
5. Bestuurlijke termijnkalender raad en commissies.
In de vergadering van 17 mei 2021 is door de agendacommissie aangegeven dat alle vergaderingen van
de commissie Stadsontwikkeling en -beheer erg veel onderwerpen bevatten. De agendacommissie
bespreekt de memo van de gemeentesecretaris met betrekking tot de nieuwe planning en het aantal te
behandelen onderwerpen van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer alsmede de Bestuurlijke
termijnkalender van 30 juni 2021.
De heer Reus geeft aan dat voor het onderwerp ‘Omgevingsverordening’, dat nu gepland staat voor de
raadsvergadering van 6 september 2021, een nieuwe datum wordt gezocht. Hiervoor volgt nog een
agenderingsvoorstel. Daarnaast geeft hij aan dat met betrekking tot het onderwerp ‘Strategische
uitgangspunten bij de omgevingsvisie’ nog geen datum is gepland. Ook hiervoor volgt nog een
agenderingsvoorstel. Het onderwerp ’Honden in de openbare ruimte’ hoort thuis in de commissie
Stadsontwikkeling en -beheer. De heer Reus zal dit laten wijzigen.
De agendacommissie constateert dat de agenda’s voor de commissie Stadsontwikkeling en-beheer van
15 september en 6 oktober redelijk vol, maar wel haalbaar zijn, om op één avond af te ronden. Mogelijk zal
er wel iets langer doorvergaderd moeten worden.
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De heer Bruin komt met een agenderingsvoorstel een omissie in vergaderorde van de raadscommissies te
herstellen met betrekking tot het spreekrecht burgers. De agendacommissie stemt in dit onderwerp te
agenderen voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 23 augustus 2021.
6. Stand van zaken Zorgzame gemeente.
In de vergadering van 19 april 2021 is het eventueel afschaffen van het agendapunt ‘Stand van zaken
zorgzame gemeente’, dat standaard geagendeerd wordt voor de commissie Maatschappelijk ontwikkeling,
wederom besproken. Aangezien de agendacommissie hierover verdeeld was is besloten deze vraag via
een enquête voor te leggen aan de raads- en commissieleden. Door 17 raads- en commissieleden is op
deze enquête gereageerd; 10 leden zijn vóór en 7 leden zijn tegen het afschaffen van dit standaard
agendapunt.
De agendacommissie besluit het standaard agendapunt ‘Stand van zaken Zorgzame gemeente’ met
ingang van de eerstvolgende vergadering na het zomerreces af te schaffen. De dienstdoende voorzitter zal
in die vergadering een korte toelichting geven.
7. Datum volgende vergadering agendacommissie.
De eerstvolgende ‘fysieke’ vergadering van de agendacommissie staat gepland op maandag
30 augustus 2021 (aanvang 18.00 uur).
8. Rondvraag.
Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt.
9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 18.50 uur.
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