Conceptverslag Agendacommissie
Maandag 4 juni 2018, aanvang: 20.30 uur
Aanwezig:
Afwezig:

B. van Laarhoven, (voorzitter) J. van Gompel, F. Bijl, P. van Gool (leden),
J. Eugster (wnd. burg.), M. Knaapen (secr.), Ph. Tijssen (notulist)
H. van Berkel (griffier).

1.

Vaststellen agenda Agendacommissie 4 juni 2018
Besluit: wordt vastgesteld.

2.

Vaststellen verslag Agendacommissie 9 april 2018
Besluit: wordt vastgesteld.
Punt van Aandacht: Terugblik laatste commissie-en raadsvergadering.
Afspraak was dit als vast agendapunt op te nemen.

3.

Bespreken actiepuntenlijsten:
Besluit: worden gewijzigd vastgesteld.

4.

Besluitvormingsproces lokaal/subregionaal Veerkrachtig bestuur n.a.v. aanvullend rapport de
Kroon Federatiegemeenten
Voor 20/8 moet het besproken proces concreet voorbereid zijn.

5.

Van Coalitieakkoord (CA) naar raadsprogramma:
CA wordt momenteel SMART gemaakt door college/MT en omgezet naar een programmabegroting. De coalitie beoordeelt op korte termijn de vragen van CDA/PvdA. Coalitie zorgt dat
college voor 1 juli verneemt of n.a.v. de vragen aanpassingen komen in het CA (wijzigingen/aanpassingen worden apart vermeld). College zet dit waar mogelijk nog om in de begroting; bezien wordt wat dit jaar nog reëel is en wat doorgeschoven wordt naar volgende jaren.
SW/VVD zullen na zomerreces proces opstarten om met de oppositiepartijen te bezien of met
aanpassingen in het CA een bredere steun kan worden verkregen. De resultaten worden voor
april 2019 aan het college aangeboden die deze dan verwerkt in de perspectiefnota 2019 en
programmabegroting 2020 e.v..
Vanwege dit proces wordt afgesproken dat zonodig de tekst van het coalitieakkoord in de begroting 2020 e.v. worden geactualiseerd.

6.

Proces (her)ontwikkeling recreatieparken:
Zwartven: college informeert (najaar) de raad over de stand van zaken.
Hertenwei: college buigt zich de komende periode over de stand van zaken en ook over de
wijze waarop de Raad geïnformeerd wordt in dezen.

7.

Vaststellen Langetermijnagenda
 Accountant: wordt uitgenodigd voor de commissie van 19 juni. NIET voor de auditcommissie van 14 juni (= oude werkwijze).
In toekomst nieuwe werkwijze: auditcommissie kijkt enkel naar financiële kant (overleg
met accountant) en commissie /raad kijken naar de inhoudelijke kant.
 Jaarstukken: fracties hebben geen behoefte aan een aparte informatiebijeenkomst/vragenronde te plannen. Zij geven voorkeur aan het stellen van technische vragen.
Uitdrukkelijk verzoek om de technische vragen tijdig voor te leggen.
 Huisvesting arbeidsmigranten: in de commissie (19/6) wordt een presentatie gehouden en
bespreking volgt in commissie/raad van september.
 LTA: in overleg tussen griffier en organisatie wil men komen tot een meer reële LTA met
als resultaat; minder wijzigingen. Secr. wil dit voor 1 juli gerealiseerd hebben (meegenomen wordt update coalitieprogramma (deel 2018) en VAB-beleid.
 Secretaris gaat na hoe wordt omgegaan met uitstel van procedures in relatie indieners
zienswijzen inzake casus Lagemierdsedijk (red.: indieners zijn geïnformeerd over het uitstel van de raadsbehandeling).
 Volgende agendacommissie is aandacht voor de planning september/oktober (opmerking:
centrumplan wordt gemist en uitvoeringsplan sport?).
Besluit: LTA wordt gewijzigd vastgesteld.
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8.

Rondvraag.





Agenda Raad/ Commissies: volgorde agendapunten:
Als eerste aan bod laten komen: punten waar termijnindicatie aan vast zit en punten
waarvoor externen zijn uitgenodigd.
P. v. Gool wil graag de dinsdagen, de week voorafgaand aan de commissievergaderingen
vrij houden voor de achterbanvergadering CDA.
OR biedt Raad uitkomst enquête OR aan (huidige meting en vergelijking met 2015).
Uitkomst is enkel voor intern gebruik. Wordt verstuurd via de griffier.
Heidag raad: verzoek aan griffier om reminder toe te sturen en tijdig het programma kenbaar te maken.

Vastgesteld op

2018.

Ph. Tijssen, plv.
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