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Beknopt verslag van de digitale vergadering van de agendacommissie van 7 februari 2022  
 
Aanwezig: 
C.M. Bazen, R. N. Bruin, E.J. Dasbach, H.M. Krul (voorzitter) en B. Niggendijker, leden; 
J.A. de Boer, adviseur;  
R. Reus, gemeentesecretaris; 
F. Blok, raadsadviseur. 
 
Afwezig: 
N. List, lid; 
M.Huisman, adviseur.  
 

 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de digitale vergadering. Mevrouw List en de heer Huisman zijn afwezig. De voorzitter 
geeft aan dat deze vergadering in het teken staat van de mailwisseling van afgelopen week met betrekking 
tot de volle agenda’s van de komende commissievergaderingen (28 februari, 1 maart en 2 maart). 
 
 2. Beknopt verslag van de vergadering van de agendacommissie op 17 januari 2022.  
Niet besproken, zie agendapunt 1.  
 
3. Evaluatie van de afgelopen raads- en commissievergaderingen. 
Niet besproken, zie agendapunt 1. 
 
4. Vooruitblik naar de komende raads- en commissievergaderingen. 
Voor de komende commissiecyclus staan voor alle commissies een groot aantal onderwerpen gepland. De 
agendacommissie bespreekt de mogelijkheden om alle onderwerpen zo goed mogelijk aan de orde te laten 
komen. Hierbij zijn opties besproken om onderwerpen door te schuiven tot na de verkiezingen, het 
inplannen van extra commissievergaderingen en het eerder beginnen van commissievergaderingen. 
 
De agendacommissie besluit de commissievergaderingen van 28 februari, 1 maart en 2 maart om 18.30 
uur te laten beginnen. Alle agendapunten worden geagendeerd. Voor de commissieleden, die zich hiervoor 
aanmelden, zal er vanaf 18.00 uur een broodje geserveerd worden. In de aankondiging dient tevens 
aangegeven te worden dat de eindtijd van de commissievergaderingen in verband met het grote aantal 
punten later kan zijn dan gebruikelijk zodat de commissieleden daar rekening  mee kunnen houden. 
 
5. Bestuurlijke termijnkalender raad en commissies. 
Niet besproken, zie agendapunt 1.  
 
6. Datum volgende vergadering agendacommissie. 
De eerstvolgende ‘fysieke’ vergadering van de agendacommissie staat gepland op maandag 16 mei 2022 
aanvang 18.00 uur. 
 
7. Rondvraag. 
De heer Bazen geeft aan dat hij het geluid van de raadsvergadering van 24 januari 2022 niet optimaal 
vond. De heer Blok geeft aan dit door te geven aan schouwburg De Kampanje. 
 
De heer Bruin vraagt, omdat dit de laatste vergadering is van de agendacommissie in deze raadsperiode, 
of er nog onderwerpen mee moeten worden gegeven aan de ‘nieuwe’ agendacommissie. De heer Reus 
geeft aan dat bijvoorbeeld het onderwerp met betrekking tot het stellen van ‘technische vragen’ 
meegenomen wordt in het overdrachtsdocument. Daarnaast oppert de agendacommissie het idee om een 
‘oud lid’ van de agendacommissie te laten aanschuiven bij de ‘nieuwe’ agendacommissie. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 18:30 uur.  


