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Beknopt verslag van de (digitale) vergadering van de agendacommissie van 17 mei 2021  
 
Aanwezig: 
C.M. Bazen, R.N. Bruin, E.J. Dasbach, H.M. Krul (voorzitter) en B. Niggendijker, leden; 
J.A. de Boer, adviseur; 
M. Huisman, adviseur; 
F. Blok, raadsadviseur. 
 
Afwezig: 
N. List, lid.  
 

 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw List is afwezig, de heer Bruin sluit later aan. Er zijn verder 
geen mededelingen. 
 
2. Beknopt verslag van de vergadering van de agendacommissie op 19 april 2021.  
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Evaluatie van de afgelopen raads- en commissievergaderingen. 
De agendacommissie bespreekt de tijdsduur van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen 
van 19 april met uitloop op 28 april met betrekking tot de Verbonden Partijen. De agendacommissie is van 
mening dat een dergelijke vergadering over Verbonden Partijen op één vergaderavond afgerond moet 
kunnen worden. In het vervolg wordt een dergelijke vergadering op voorhand goed doorgesproken door de   
voorzitter en de commissiegriffier. Mocht hieruit blijken dat één vergaderavond niet haalbaar is dan wordt 
dit vooraf gedeeld met de volledige agendacommissie. 
 
De heer Dasbach geeft aan dat het agendapunt ‘Stand van zaken Zorgzame gemeente’ bij de commissie 
Maatschappelijke ontwikkeling geen problemen gaf. De heer Bazen en de heer Niggendijker wijzen nog op 
de technische storingen die zich in de door hen voorgezeten commissies voordeden. In het eerste geval 
was sprake van een geluidsprobleem veroorzaakt door de presentatie laptop; in het tweede geval is het 
systeem voorafgaand aan de vergadering gereset.  
De heer Bruin vraagt of interrupties ook online gedaan kunnen worden in plaats van via de WhatsApp-
groep. De heer De Boer geeft hierop aan dat we het systeem nu niet moeten veranderen aangezien er 
mogelijk op korte termijn weer fysiek vergaderd kan worden. In reactie hierop geeft de heer Huisman aan 
dat de raadsvergaderingen met betrekking tot de Kadernota fysieke vergaderingen zijn.   
 
4. Vooruitblik naar de komende raads- en commissievergaderingen. 
5. Bestuurlijke termijnkalender raad en commissies. 
De agendapunten 4 en 5 zijn in samenhang besproken.  
 
De agendacommissie gaat akkoord met de twee extra vergaderingen van de commissie Stadsontwikkeling 
en -beheer op 9 juni 2021 en 1 september 2021. Met betrekking tot de vergadering van 9 juni geeft de heer 
Bazen aan dat het agendapunt ‘Duurzame mobiliteit’ als eerste geagendeerd moet worden en vervolgens 
het agendapunt ‘Stand van zaken station Zuid’.1  
De heer Bazen merkt verder op dat alle vergaderingen van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer 
erg veel onderwerpen bevatten. De heer Reus geeft hierop aan dat hij medio juni met een voorstel komt 
dat recht doet aan een gespreide planning en het aantal te behandelen onderwerpen. Hiertoe zal een extra 
vergadering van de agendacommissie ingepland worden. 

                                                      
1 In overleg met de commissiegriffier is de volgorde van de agendapunten omgedraaid in verband met 
insprekers bij het onderwerp ‘Stand van zaken station Zuid’. 
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De heer Krul vraagt aandacht voor het secuur bijhouden van de Bestuurlijke termijnplanning. De heer 
Huisman geeft aan dat opmerkingen met betrekking tot de Bestuurlijke termijnkalender ook door hem 
worden doorgegeven aan de ambtelijke organisatie.       
 
6. Datum volgende vergadering agendacommissie. 
De eerstvolgende ‘fysieke’ vergadering van de agendacommissie volgens het vergaderschema staat 
gepland op maandag 30 augustus 2021 (aanvang 18.00 uur). In verband met het voorstel over een 
gespreide planning van het aantal onderwerpen (zie agendapunt 5) wordt er nog een extra vergadering 
vóór maandag 30 augustus 2021 ingepland.  
   
7. Rondvraag. 
De heer Bruin vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de evaluatie van de werkwijze van de 
raad en de commissies. De heer Huisman geeft aan dat de griffie op dit moment bezig is met de 
verwerking van de resultaten. Deze resultaten worden aangeboden aan het presidium in de vergadering 
van 21 juni 2021.   
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 19.00 uur.  
 
 
 
 
 
 


